POSEZÓNNÍ KONTROLA
ČERPADEL HARDI
Ochranný kryt hlavy čerpadla

Hřídel, ložiska a zdvihátka
pro pohon membrán

Membrány čerpadla

Ventily čerpadla

Vymezovací kroužek
s mazacím otvorem

Hlava čerpadla s optimalizovaným průtokem

Centrální mazání

• Doprava do 50 km od servisního
střediska ZDARMA
• Odzkoušení, rozebrání a kontrola
stavu čerpadla za paušální sazbu

• Práce za sníženou sazbu
• Speciální ceny opotřebitelných
dílů čerpadel
• Sleva 10% na ostatní náhradní díly

Vážený zákazníku,
Na konci letošní postřikové sezóny bychom Vám rádi nabídli provedení kontroly a zjištění technického stavu čerpadla Hardi
používaného na Vašem postřikovači nebo rosiči. Jedná se o kompletní kontrolu čerpadla – odzkoušení, rozebrání, kontrola
stavu jednotlivých dílů. Po rozebrání čerpadla v rámci prohlídky bude provedena fotodokumentace, která Vám bude předána
jako materiál pro další rozhodnutí o případném provedení nebo neprovedení opravy. Na základě výsledku kontroly, našeho
doporučení a na základě dohody s Vámi bude potom prováděn další postup. V případě provádění nebo i neprovádění další
opravy bude čerpadlo kompletně vyčištěno, smontováno zpět, řádně promazáno a odzkoušeno.

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY V RÁMCI TÉTO AKCE!
• DOPRAVA čerpadla od zákazníka a zpět do vzdálenosti 50 km zcela ZDARMA,
náklady hradí a dopravu zajistí firma UNIMARCO a.s. nebo prodejně-servisní partner
(seznam naleznete v příloze)
• ODZKOUŠENÍ, rozebrání a kontrola technického stavu čerpadla, fotodokumentace, vyčištění,
promazání a složení čerpadla za paušální sazbu 3.700,- Kč / čerpadlo bez ohledu na typ čerpadla
• PRÁCE provedená nad rámec výše uvedeného bodu bude účtována za sníženou sazbu 530,-Kč/hod
• SLEVA 10% z cen ostatních náhradních dílů mimo náhradních dílů obsažených v sadách opotřebitelných dílů
• *SPECIÁLNÍ CENY sad opotřebitelných dílů čerpadel

*SADY OPOTŘEBITELNÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ OBSAHUJÍ:

6 ks membrán, 12 ks ventilků, 12 ks těsnění ventilků
Typ čerpadla

HARDI 462, 463, 464
HARDI 361, 363, 364

Standardní ceníková cena

Speciální cena

24.174- Kč
19.314,-Kč

15.900,- Kč
14.900,- Kč

• Platnost této akce je od 1.11.2020 do 28.02.2021•
• Slevy uplatněné v rámci této speciální jednorázové nabídky nelze kombinovat s jinými akcemi •
• Uvedené ceny jsou bez DPH •
Termín opravy a podrobnosti dopravy čerpadel lze objednat telefonicky u prodejně-servisních partnerů
(seznam v příloze) nebo přímo u technického oddělení společnosti UNIMARCO a.s.
na telefonním čísle +420 608 212 873 nebo +420 777 929 431
nebo e-mailem: miroslav.kratochvil@unimarco.cz nebo jaromir.pospisil@unimarco.cz

NOVINKY
POSTŘIKOVACÍ TECHNIKY
HARDI

facebook
UNIMARCO a.s.

youtube
UNIMARCO a.s.

instagram
unimarcocz

web
www.unimarco.cz

PRODEJ A SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

