
Jarná kontrola 
pre váš horúcovodný vysokotlakový čistič

Jarná kontrola

  € 19,90 bez DPH
l
Cena platí len pre uvedené servisné výkony 
pre stroje triedy HDS. 
Platnosť ponuky 1.3.2017-30.4.2017.

Servisné oddelenie Kärcher skontroluje 

váš horúcovodný vysokotlakový čistič 

za špeciálnu jarnú cenu a dostane ho opäť 

do formy!

Ponuka platí pre stroje:

HDS

Za jedinečnú jarnú cenu získate nasle-

dovné servisné výkony:

 Kontrola ohrevu

  Kontrola tlaku vody

  Kontrola stavu oleja

  Kontrola netesnosti

  Vyčistenie zariadenia

   Vypracovanie protokolu o stave stroja

Prekonali ste zimu?

Ste pripravení na jar?

Ako je na tom váš vysokotlakový čistič? 



€ 7,-
€ 9,50

€ 77,-
€ 120,-

Plošný čistič FRV 30 
Vhodný pre HD a HDS 
so závitom EASY!Lock. Čistí plošne 
bez rozstrekovania vody (s odsávaním)

Obj. číslo: 2.111-010.0

Napeňovacia tryska pre vysokotlakovú 
pištoľso servo control pre HD a HDS
Obj. číslo: 2.112-017.0
Napeňovacia tryska pre vysokotlakovú 
pištoľ bez servo control pre HD a HDS
Obj. číslo: 2.112-018.0

Pri objednávke jarnej 
kontroly získate 
20% zľavu na náhradné 
diely a príslušenstvo.*

Objednávka jarnej kontroly

Firma/Meno  

Ulica  

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 jarnú kontrolu 

horúcovodného vysokotlakového čističa 

za špeciálnu cenu € 19,90 bez DPH. 

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 vysokotlakového 

čističa, presný dátum opravy bude s Vami dohodnutý.

€ 360,-
€ 440,-

Ochrana pred  vodným kameňom 
RM 110 chráni vysokotlakové cistice
s ohrevom pred vodným kamenom a
koróziou. Balenie 1l.
Obj. číslo: 6.295-325.0
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