
ŠPECIÁLNA KONTROLA

 € 25 bez DPH
l
Cena platí len pre uvedené servisné výkony 
tepovače Puzzi.
Platnosť ponuky 1.1.2018 - 31.12.2018.

Servisné oddelenie KÄRCHER skontroluje 

Váš tepovač za špeciálnu cenu a navráti 

život vášmu stroju!

Ponuka platí pre tepovače:

Puzzi 8/1, Puzzi 10/1

Za jedinečnú cenu získate nasledovné 

servisné výkony:

- kontrola turbíny

- kontrola elektrických častí a ovládania

- kontrola prívodného kábla

- kontrola vzniknutného podtlaku

- vyčistenie zariadenia

- vyčistenie čerpadla

- vypracovanie protokolu o stave stroja

- doprava v cene

Váš tepovač už nečistí ako za mlada?

Máte pocit, že má nejaký problém?

Doprajte mu šancu znova žiť naplno. 

www.karcher.sk

Špeciálna kontrola 
pre váš tepovač Puzzi



€ 28,60

PSČ     Mesto  

Telefón  E-mail

Typ zariadenia  

Požadovaný termín  **  

Kontaktná osoba  

Dátum   Podpis  

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhladavanie-predajcov-a-servisnych-centier.html

ÁNO, mám záujem o špeciálnu

kontrolu tepovača Puzzi 

za špeciálnu cenu € 25,- bez DPH.

Firma/Meno  

Ulica  

Vážený zákazník, 

Úkony prehliadky sú popísané na opačnej strane. Samozrejme 

na  Vaše želanie, Vám vykonáme aj servis ostatných častí Vášho 

zariadenia. Práce nad rámec akciovej ponuky budú spoplatnené 

podľa aktuálneho cenníka. Vykonanie cenovej kalkulácie týchto prác 

je bezplatné. 

* Akcia na náhradné diely a príslušenstvo platí len pre zákazníkov, 

ktorí si objednajú servisnú prehliadku. Zľavy sa nevzťahujú 

na akciový tovar.

** Zadajte požadovaný dátum kontroly vášho tepovača, presný 

dátum opravy bude s Vami dohodnutý.

Štrbinová hubica
(pre Puzzi)
Obj. číslo: 4.130-010.0

RM 769 Odstraňovač škvŕn 0,5 l
Obj. číslo: 6.295-490.0
€ 30,-/l (bez dph)

€ 83,-
€ 134,-
€ 8,30 / kg

RM 760 CarpetPro 10 kg
Tepovací prášok. 
Obj. číslo: 6.294-844.0
€ 8,10/kg (bez dph)

Objednávka špeciálnej kontroly
Ponuka je platná od 1.1.2018 do 31.12.2018.
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€ 15,-
€ 24,60,-
€ 30 / l




