Startovací balíčky Flowey

VYZKOUŠEJTE NAŠE PROFESIONÁLNÍ
PRODUKTY PRO NÁKLADNÍ A UŽITKOVÉ VOZY
Platí od 5. 6. do 29. 9. 2017 nebo do vyprodání
zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
a nevztahují se na ně další zákaznické rabaty.

Objednávka: Vyzkoušejte naše profesionální produkty pro nákladní a užitkové vozy
Produkty Flowey z oblasti profesionální péče o vůz jsou na trhu používány od roku 1990 a od té doby si právem vydobyly silné renomé svou špičkovou kvalitou, funkčností,
neustálým důrazem na inovace a výhodným poměrem cena/výkon. Jejich používáním je minimalizováno agresivní působení chemie na povrch vozidla a zároveň maximalizován
čisticí a ochranný efekt. Jednou z oblastí, kam společnost Flowey dodává své přípravky, je oblast mytí v portálových a tunelových myčkách (pro osobní i užitková vozidla) a pro
vysokotlaká mycí zařízení. Další nabídku tvoří produkty určené k ručnímu mytí a ošetření exteriéru i interiéru.
Prostředky jsou biologicky odbouratelné.

Ruční mytí
Obj. číslo

Název produktu

Běžná cena

Akční cena

6 832 Kč

4 250 Kč

Běžná cena

Akční cena

8 522 Kč

5 350 Kč

Počet ks

Celkem

Počet ks

Celkem

EVTC11 Evopur Truck Strong (25 l)

FW STARTTR

T52 Deox Premium (10 l)
T43 Netral Strong (25 l)

Portálové mytí
Obj. číslo

Název produktu
EVTC11 Evopur Truck Strong (25 l)

FW STARTTP

EV12 Evopur Shampoo Extra (25 l)
T52 Deox Premium (10 l)
EV10 Evopur Dry Wax (25 l)

						
Firma:

Jméno:

Datum:

Razítko a podpis:
Akce platí od 5. 6. do 29. 9. 2017 nebo do vyprodání zásob.
Leták zároveň slouží jako závazná objednávka.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a nevztahují se na ně další zákaznické rabaty.
Kontakt: SERVIND s.r.o., Ke Kopanině 488, Tuchoměřice
Zákaznické centrum Čechy: tel.: 220 400 490, e-mail: objednavky@servind.com
Zákaznické centrum Morava: tel.: 545 544 840, e-mail: brno@servind.com
Obchodně technický zástupce: Petr Kott, tel.: 606 755 047, e-mail: pkott@servind.com

