
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 31.05.2021
**Deplasarea este gratuită în locaţiile cu punct de lucru Kärcher România (Iaşi, Bacău, Cluj, Tg. Mureş, Bucureşti). Pentru restul locaţiilor deplasarea este 150 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
160 RON

Preț promo*:

366 RON
270 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

25%
DISCOUNT

SET POMPĂ
HD-HDS



Pentru a crește durata de viață a echipamentului, inspecţia şi înteţinerea 
periodică sunt esenţiale. Tehnicienii noștri verifică aparatul dvs. la un preț 
fix. În plus, beneficiați de prețuri promoționale la accesorii și detergenți.

Preț promo*:Preț promo*:

142.67 RON693.81 RON

107 RON520.35 RON

Preț promo*:

1247.23 RON

935.42 RON

Detergent concentrat
VehiclePro RM 806, 5 L
Cod articol: 6.295-406.0

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*:

1017.58 RON

763.19 RON

*Preț fără TVA. Ofertă valabilă până la 31.05.2021

Avantajele pachetelor de full service:
• Perioada de nefuncționare a echipamentului este minimă 
• Asigură cel mai înalt nivel de fiabilitate și siguranță de operare pentru mașină
• Rentabilitate și durată de viață mai mare pentru mașina dumneavoastră
• Inspecții de siguranță periodice cerute prin lege
• Sunt folosite doar piese de schimb și accesorii originale Kärcher
• Răspuns rapid
• Tehnicieni Kärcher pregătiți si cu experiență
• Reviziile sunt planificate de Kärcher, nu este luat nimic din timpul dumneavoastră
• În contractul de inspecție/service poate fi stipulat un număr nelimitat de inspecții/revizii
• Costurile pot fi planificate și calculate
• Reduceri la toate comenzile de piese de schimb și accesorii (prin service), dacă ați solicitat 

un tehnician
• Costuri de operare reduse

PACHETELE FULL SERVICE

APLICAȚIA KÄRCHER SERVICE

Prevenirea este mai bună decât repararea. Prin inspecțiile și reviziile profesionale periodice poți reduce la minimum posibilitatea 
defectării mașinii tale. Pachetele noastre de service te pot ajuta în acest sens, de la aparate de cur[‘at cu înaltă presiune la 
spălătorii auto. Fiecare pachet de service este adaptat la cerințe specifice, de la o inspecție de siguranță simplă ca parte a 
reglementărilor legislative la pachetul complet de service. Contractele noastre de service vi se vor potrivi perfect mai ales daca 
mașinile dumneavoastră sunt folosite mai puțin de 250 de ore pe an. Daca echipamentele dumneavoastră sunt folosite mai des 
de atat, vă recomandăm contractele noastre full service.

Aplicația Kärcher Service oferă asistență pentru clienții 
comerciali oricând și oriunde. În doar patru pași simpli poți 
raporta o deteriorare a mașinii și inspecțiile de siguranță sau 
de service pe care le dorești de la Kärcher Service. 

Scanează codul masinii, adaugă o poză a mașinii, specifică o 
perioadă pentru programare – gata! Vei primi o confirmare 
de recepționare a mesajului prin email și vom programa un 
tehnician care să vină la echipamentul tău.

Mai multe informații despre aplicația Kärcher Service pe 
www.kaercher.ro/ServiceApp

2 LUNI 
GRATUITE 
la semnarea unui
contract de full service

Solicită mai multe detalii 
la service@kaercher.ro
sau 0372 245 415 


