
#SEGAWSPARCIE

USŁUGI SERWISOWE
PROMOCJA NA RESTART

10.02.-31.03.2021



PROMOCJA  - WIZYTY SERWISOWE NA RESTART

TWÓJ HOTEL WRACA DO GRY?
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ SERWISOWĄ W LUTYM 

- DOKONAMY PRZEGLĄDU TWOJEGO EKSPRESU 25 % TANIEJ! 

#SEGAWSPARCIE

KOSZT USŁUGI 
SERWISOWEJ ZAKRES PRZEGLĄDU 

URZĄDZENIA 
KOLBOWE LSM 296,50 ZŁ NETTO

• Weryfikacja stanu technicznego
• Kontrola funkcji i podzespołów

- kontrola i ew. regulacja ciśnienia pompy
- kontrola i ew. regulacja temperatury
- wymiana uszczelek i sitek grupy
- konserwacja / czyszczenia grupy dedykowaną chemią
- kontrola i ew. regulacja steamera
- kontrola i ew. regulacja zaworu wody gorącej
- kontrola zabezpieczeń zbiornika – zawór zabezpieczający, zawór 
odpowietrzający
- wymiana wody w bojlerze
- Kontrola stanu zmiękczającego wodę
- test kropelkowy, odczyt licznika, kontrola terminu wymiany

DODATKOWO!

10 % RABATU Dodatkowy rabat na inne części wykorzystywane do 
niezbędnej naprawy podczas przeglądu

10 % RABATU Dodatkowy rabat na chemię, akcesoria, wkłady filtracyjne 
kupione podczas przeglądu

KONTROLA I REGULACJA MŁYNKA GRATIS

PROMOCJA 

225,00
ZŁ NETTO
DOJAZD W 

CENIE!

*Cena promocyjna na wizytę serwisową obowiązuje w momencie dokonania zamówienia na takie zlecenie do 28.02.2021. Po tym 
terminie będzie obowiązywać cena 100%. Promocja ogólna trwa od 10.02-31.03.2021.



PROMOCJA  - WIZYTY SERWISOWE NA RESTART

TWÓJ HOTEL WRACA DO GRY?
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ SERWISOWĄ W LUTYM 

- DOKONAMY PRZEGLĄDU TWOJEGO EKSPRESU SUPERAUTOMATYCZNEGO 25 % TANIEJ! 

#SEGAWSPARCIE

KOSZT USŁUGI 
SERWISOWEJ ZAKRES PRZEGLĄDU 

URZĄDZENIA 
SUPERAUTOMATYCZNE 375,00 ZŁ NETTO

• Weryfikacja stanu technicznego
• Kontrola funkcji i podzespołów

- kontrola i ew. regulacja temperatury
- wymiana wody w bojlerze
- kontrola cappuccinatora, ew. regulacja spieniania mleka
- konserwacja / czyszczenie grupy zaparzającej i linii mlecznej 
dedykowaną chemią
- kontrola, regulacja ustawień – programowanie, korekta ustawień

• Kontrola stanu zmiękczającego wodę
- test kropelkowy, odczyt licznika, kontrola terminu wymiany

DODATKOWO!

10 % RABATU Dodatkowy rabat na części wykorzystane do naprawy 
podczas przeglądu

10 % RABATU Dodatkowy rabat na chemię, wkład filtrujący kupiony podczas 
przeglądu

PROMOCJA

280,00
ZŁ NETTO
DOJAZD W 

CENIE!

*Cena promocyjna na wizytę serwisową obowiązuje w momencie dokonania zamówienia na takie zlecenie do 28.02.2021. Po tym 
terminie będzie obowiązywać cena 100% . Promocja ogolna trwa od 10.02-31.03.2021



ZAMÓW WIZYTĘ SERWISOWĄ 
NA RESTART U 

SWOJEGO OPIEKUNA 
HANDLOWEGO

LUB 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ 
INFOLINIĄ POD NUMEREM 

784 000 900

#SEGAWSPARCIE


