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Zákaznický servis a údržba pro celý
váš strojový park – pro všechny výrobky
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Odborníci, kteří jsou tu pro vás: V případě
problémů se stroji obdržíte obratem
vstřícnou a kompetentní pomoc. Aby vaše
stroje byly co možná nejrychleji znovu
připravené k použití.
Odborníci přímo na místě: Naši vysoce
kvalifikovaní technici jsou vyškolení
a certifikovaní jak pro stroje Kärcher, tak také
pro všechny výrobky od jiných výrobců.
Zaručujeme vám: Aby byly doby výpadků
co možná nejkratší, obdržíte od jedné
z našich regionálních základen ještě tentýž
den náhradní stroj.
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Protože potřebujete celý svůj
strojový park: Náš prvotřídní
servis budete mít nejen
pro naše stroje, nýbrž
pro všechny čisticí stroje
od všech výrobců:
od kompaktního zametacího
stroje až po velký podlahový
mycí stroj s odsáváním.

Náš servis se s odbornými
vědomostmi a láskou k detailu
postará o celý váš čisticí
strojový park:
Kompetentní, spolehlivé,
rychlé a řádné splnění všech
standardů a předepsaných
kontrol bezpečnosti.

Vše od jednoho dodavatele:
Výhoda pro vás, ušetříte čas.
Pomocí jediného kontaktu
a návštěvy přímo na místě
vám zaručíme, že bude celé
vaše vybavení pro čištění
připravené k použití.

Máte jen jednu kontaktní
osobu pro všechno.
Pro zákaznický servis
a opravy, pro opotřebené
a náhradní díly,
pro příslušenství a čisticí
prostředky.

Náš servisní tým disponuje
kombinovanými kompetencemi
v oblasti mechaniky
a elektroniky a skvěle se
vyzná v technice všech
výrobců. To platí také
pro zásobování náhradními
díly v originální kvalitě
od výrobce.

Užívejte si dobrého pocitu,
že dostáváte ten nejlepší
možný servis pro všechny
stroje. A jistotu, že bude
každý jednotlivý stroj
neomezeně produktivní.

A JAK TO TEĎ BUDE DÁL?
Jste zvědaví? Promluvte si s námi o spoustě zajímavých
možností. Rádi vám sestavíme podrobnou nezávaznou
nabídku.
Zde se na nás můžete přímo obrátit:
www.karcher.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:
KÄRCHER spol. s r.o., Modletice, 251 01
Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:
Kärcher Center Praha: Modletice, Tel.: +420 323 553 001
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622
Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000
Kärcher Center Mladá Boleslav: Jičínská 1418, Mladá Boleslav III, 293 01, Tel.: +420 311 219 801
Kärcher Center Jihlava: Žižkova 89, Jihlava, 586 01, Tel.: +420 560 589 701
www.karcher.cz
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Ochotně vám poradíme:

