
POSEZÓNNA KONTROLA
ČERPADIEL

• Doprava do vzdialenosti 50 km 
   od servisného strediska ZDARMA

• Odskúšanie, rozobratie a kontrola 
   stavu čerpadla za paušálnu sadzbu

• Práca za zníženú sadzbu

• Špeciálne ceny na sady 
   opotrebiteľných dielov čerpadiel

• Ceny ostatných náhradných dielov 
   so zľavou 10%

Vážený zákazník,
koncom tohtoročnej postrekovej sezóny by sme Vám 

prostredníctvom predajno–servisnej siete radi ponúkli 
vykonanie kontroly technického stavu čerpadla Hardi 

používaného na Vašom postrekovači alebo rosiči. Jedná 
sa o kompletnú kontrolu čerpadla – odskúšanie, rozobratie, 

kontrola stavu jednotlivých dielov. Po rozobraní čerpadla 
bude v rámci prehliadky urobená fotodokumentácia, ktorá 

Vám bude odovzdaná ako materiál pre ďalšie rozhodnutie 
o prípadnom urobení alebo neurobení opravy. Na základe 

výsledku kontroly, nášho doporučenia a na základe dohody 
s Vami bude potom určený ďalší postup. V ďalšom kroku 

bude čerpadlo kompletne vyčistené, zmontované, riadne 
premazané a odskúšané.

V RÁMCI TEJTO AKCIE PONÚKAME ŠPECIÁLNE PODMIENKY:

• DOPRAVA čerpadla od zákazníka a späť do vzdialenosti 50 km – 
úplne ZDARMA – náklady hradí a dopravu zaistí firma 

Unimarco a.s. alebo predajno-servisný partner (zoznam v prílohe)

• ODSKÚŠANIE, rozobratie a kontrola technického stavu čerpadla, 
fotodokumentácia, vyčistenie, premazanie a zloženie čerpadla za 

paušálnu sadzbu 104 € / čerpadlo bez ohľadu na typ čerpadla

• PRÁCA vykonaná nad rámec vyššie uvedeného bodu bude 
účtovaná za zníženú sadzbu 18 €

• * ŠPECIÁLNE CENY súprav opotrebiteľných dielov čerpadiel

• Ceny ostatných náhradných dielov okrem náhradných dielov 
obsiahnutých v súpravách opotrebiteľných dielov budú účtované so 

zľavou 10% oproti cenníkovým predajným cenám

*Sady obsahujú: 6 ks membrán, 12 ks ventilkov, 12 ks tesnenia

Platnosť tejto akcie je od 01.11.2018 do 28.02.2019. Zľavy uplatnené v rámci tejto špeciálnej 
jednorazovej ponuke nemožno kombinovať s inými akciami.  Ceny sú uvedené bez DPH. 

Typ čerpadla
Hardi 462, 463, 464
Hardi 361, 363, 364

Štandardná cenníková cena 
812,- EUR
627,- EUR

Špeciálna cena
521,- EUR
486,- EUR

Termín opravy a podrobnosti o doprave 
čerpadiel možno objednať telefonicky u 
predajno-servisných partnerov (zoznam v 
prílohe) alebo spoločnosti Unimarco a.s., 
Technický úsek, tel. +420 608 212 873 
alebo +420 777 929 431 alebo e-mailom 
miroslav.kratochvil@unimarco.cz 
jaromir.pospisil@unimarco.cz


