
REVIZIA DE PRIMĂVARĂ 
PENTRU APARATELE DE 
CURĂȚAT CU PRESIUNE HD/HDS
Veri� carea și înlocuirea unor repere la un preț promoțional

• Înlocuirea uleiului 
• Verifi carea echipamentului
• Verifi carea de exploatare de 

siguranță conform H.G. 1146/2006. 

*Preț fără TVA. Ofertă valabilă până la 31.05.2020
**Deplasarea este gratuită în locaţiile cu punct de lucru Kärcher România (Iaşi, Bacău, Cluj, Tg. Mureş, Bucureşti). Pentru restul locaţiilor deplasarea este 100 RON+TVA.

• Înlocuirea duzei de la arzător
• Înlocuirea electrodului de aprindere
• Înlocuirea fi ltrului de motorină
• Înlocuirea uleiului
• Verifi carea și curățarea fi ltrului de apă
• Verifi carea accesoriilor
• Manopera pentru înlocuirea reperelor de mai sus
• Verifi carea de exploatare de siguranță conform 

H.G. 1146/2006. 

În cadrul reviziei HD, 
sunt incluse următoarele:

În cadrul reviziei HDS, 
sunt incluse următoarele:

Pentru a benefi cia de promoție 
vă rugăm să trimiteți un e-mail la 
service@kaercher.com

Preț promo*:

280 RON
150 RON

Preț promo*:

366 RON
260 RON

Scanează pentru a 
programa o revizie

Veri� carea și înlocuirea unor repere la un preț promoționalVeri� carea și înlocuirea unor repere la un preț promoțional

Scanează pentru a 
programa o revizie



Pentru a asigura fiabilitatea echipamentului pe toată durata de utilizare, inspecţia 
şi înteţinerea periodică sunt esenţiale. Tehnicienii noștri extrem de instruiți și cu 
experiență verifică aparatul dvs. la un preț fix. În plus, beneficiați de prețuri 
promoționale la accesorii și detergenți.

Preț promo*:Preț promo*:

458.95 RON680.04 RON

367.16 RON500 RON

Preț promo*:

1221.45 RON

915.5 RON

Kärcher asigură service 
pentru TOATE mărcile! 

Vizitează site-ul nostru şi solicită 
o intervenţie prin simpla scanare 
a codului QR. Noi îţi vom verifica 
şi repara orice aparat, indiferent 
de producător!

KÄRCHER ALL 
BRANDS SERVICE

Detergent 
VehiclePro RM 806
Cod articol: 6.295-553.0

Kit 2 EASY!Force 
conversie aparat
Cod articol: 4.111-051.0

Kit 3 EASY!Force 
conversie pistol 
Cod articol: 4.111-052.0

Kit 1 EASY!Force 
conversie furtun
Cod articol: 4.111-050.0

Preț promo*:

993.04 RON

713.5 RON

Preț promo*:

541.97 RON

433.58 RON

Detergent activ alcalin
PressurePro RM 81
Cod articol: 6.295-557.0


