
STROJE 
NA 
PROTIÚČET!
TERMÍN AKCE: ŘÍJEN–PROSINEC 2020



ODKOUPÍME OD VÁS 
PODLAHOVÉ MYCÍ 
STROJE A ZAMETACÍ 
STROJE KÄRCHER 
I JINÝCH ZNAČEK* 
NA PROTIÚČET. 

Vyměňte Váš starý stroj za nový 
za výhodných podmínek! Snížíme 
cenu nového stroje o zůstatkovou 
cenu použitého stroje + poskytneme 
navíc dodatečnou slevu ve výši 10 % 
na nový stroj!

Podmínky
Akce se týká podlahových mycích strojů a zametacích strojů  
Kärcher či jiných značek* vyrobených od roku 2016 včetně. Stroje 
musí být plně funkční s kompletním příslušenstvím (sací lišta, 
kartáčová hlava atd.). Nutné vyplnit formulář, přiložit fotky 
stroje (min. 4 fotky, stroj musí být nafocen ze všech stran).
Případně lze kontaktovat naše obchodní oddělení  
a dohodnout osobní schůzku s naším obchodním zástupcem.



Stroj 
Kärcher

Prodej

Stroj jiné 
značky*

Ohodnocení 
stroje

Ohodnocení 
stroje

Nabídka 
zákazníkovi

Vyplnění formuláře 
na www.karcher.cz

Stroje Kärcher:
Akce se vztahuje na podlahové mycí stroje Professional 
od typu BR 35/12 a na zametací stroje Professional Kärcher 
od typu KM 75/40.

Jak postupovat:
1.  Nafoťte Váš stroj z každé strany – nejméně 4 fotky,  

max. velikost jedné fotky: 5 MB
2.  Vyplňte formulář** na našich www stránkách, přiložte  

fotografie stroje.
3.  Do 24 hod. Vás budeme kontaktovat s informací o dalším 

postupu, případně již odkupní cenou Vašeho stroje.
4.  Případně je možno kontaktovat nás telefonicky a dohodnout  

si přímo schůzku s naším obchodním zástupcem, telefon  
Call center: +420 323 555 555

5.  Po zhodnocení všech nutných faktorů Vás budeme kontaktovat 
s nabídkou odkupní částky a návrhu nového typu stroje.

6.  Po vzájemném odsouhlasení odešlete na své náklady starý  
stroj na naši centrálu v Modleticích, (Kärcher spol. s r.o.,  
Modletice 193, 251 01).

7.   E-mailem od nás obdržíte potvrzení o převzetí starého stroje.
8.  Dodáme Vám nový stroj značky Kärcher se slevou 

a započtenou odkupní cenou.

*Stroje jiných značek:
Akce se vztahuje na tyto značky: Nilfisk, Hako, Tennant, 
Fimap, Comac, Adiatek, IPC

Na stroje jiných značek je nutno vyplnit formulář** 
a dodržet stejný postup jako u strojů značky Kärcher. 
Budeme Vás do 24 hod. kontaktovat s informací o dalším 
postupu a návrhem termínu návštěvy našeho obchodního 
zástupce.

**Příslušný formulář naleznete na www.karcher.cz/cz/stroje-na-protiucet



Rádi Vám poradíme:
Kärcher spol. s r.o., 251 01 Modletice 193
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: obchod@karcher.cz

Právo omylu, tiskových chyb a změn parametrů akce či termínu vyhrazeno.


