
Se adresează tuturor clienților de 
service care efectuează reparații  
în service-urile proprii Kärcher.

Pentru a beneficia de promoție clientul va prezenta în momentul predării 
aparatului, Formularul de promoție completat sau e—mail de confirmare. 
Confirmarea se va trimite pe adresa service@kaercher.ro. 

Reducere 20% la 
piesele de schimb 
folosite în cadrul 

reparațiilor 

Reducere 20% pentru 
accesoriile folosite în 

cadrul reparațiilor 

2 luni gratuite la 
semnarea unui contract 

de Full—Service

Preț special pentru 
trimiterea aparatelor 

în service prin sistemul 
de pick-up service *

ReduceRe 

20%

PRomoție SeRvice
de ToAmNĂ
valabilă în perioada 

15.09.2018—31.10.2018

* În cazul în care optați pentru trimiterea aparatului prin 
serviciul de pick—up, vă rugăm solicitați tariful perceput 
pentru transportul aparatului tur—retur.



Preț listă: 491 RoN

Preț redus:

393 RoN 

Preț listă: 80 RoN

Preț redus:

64 RoN 

Rm 31 — 20 L 

Detergent concentrat pentru 
curățarea uleiului și grăsimilor.

Șampon auto — 10 L 

Detergent cu spumare, ușor 
alcalin, pentru curățarea perfectă 
a autovehiculului.

cod articol: 6.295—069.0 cod articol: 6.295—671.0

Preț listă: 216 RoN

Preț redus:

173 RoN 

Preț listă: 43 RoN

Preț redus:

39 RoN 

Rm 110 —1 L 

Soluție de protecție împotriva 
calcarului și protecție activă 
împotriva coroziunii pentru 
componentele care intră în 
contact cu apa. Se folosește 
împreuna cu 
aparatele cu
presiune cu 

încălzire HDS.

Rm 756 — 10 L 

Detergent pentru curățarea 
tuturor tipurilor de pardoseli și 
suprafețe. Curățare fără urme. 
Dozare: 0,5 — 1%, rezultă minim 
1.000 l soluție.

cod articol: 6.295—914.0 cod articol: 6.295—325.0

Discount suplimentar 3% pentru clienții 
care fac dovada instalării pe telefonul 
mobil a aplicației de service ServiceApp **

Suntem întotdeauna bucuroși să vă consiliem

Promoție valabilă în perioada 15 septmebrie - 31 octombrie 2018, în 
limita stocului disponibil. Prețurile de vânzare sunt fără TVA.
Fotografiile sunt simbolice. Greșelile de tipar sunt permise.

Kärcher România SRL
Șos. Odăii nr. 439, Sector 1
RO-013606, București
Tel: 0372 709 001 - 002
office@kaercher.ro

Kärcher center București
Șos. Odăii, nr. 439, Sector 1
RO-013606, București
Tel.: 0372 245 418
kaerchercenter.bucuresti@kaercher.ro

Kärcher center Bacău
(în incinta Metro)
DN2, Nicolae Bălcescu
Bacău
Tel: 0372 909 014
kaerchercenter.bacau@kaercher.ro

Kärcher center cluj
(în incinta Metro)
Str. Avram Iancu 488-490
Florești, Cluj
Tel: 0372 909 013
kaerchercenter.cluj@kaercher.ro

Kärcher center iași
Str. Silvestru nr. 26-36
Iași 
Tel: 0372 709 007
kaerchercenter.iasi@kaercher.ro

Kärcher center Târgu mureș
Str. Principală nr. 800E
Cristești, Mureș
Tel: 0372 709 008
kaerchercenter.tgmures@kaercher.ro

www.kaercher.ro

Formular de comandă pentru reparație aparat
Gama Profesională: model aparat ________________________
Transmiteți prin fax / e—mail sau prezentați acest flyer la service

Notă:
Transportul aparatului revine în sarcina celui care comandă promoția Service de primavară. 
Manopera pentru constatare / reparație nu beneficiază de reducere.
* Scrieți data dorită și specialiștii noștri vă vor contacta pentru a stabili termenul final.

da, doresc promoția de primăvară

Nume firmă _____________________________________________________ Stradă ___________________________

Oraș ______________________________ Telefon ________________________________ E-mail ________________

Model / tip aparat _________________________________________________________________________________

Dată programare * _________________________________ Persoană de contact ________________________

Data __________________________________________________ Semnatura _________________________________

** Discountul se va aplica în cascadă.


