Rendelési lap
Karta naročila
Modulo d’ordine

cserealkatrészekhez és tartozékokhoz Art. 18113901
za nadomestne dele in dodatke Art. 18113901
per pezzi di ricambio e accessori Numero articolo 18113901

Darabszám

Cikksz.

Termékmegnevezés

Ár (euró/darab)

Število

Št. Izdelka

Naziv izdelka

Cena v €/kos

Numero

Numero articolo Descrizione prodotto

18119901
9119071

Prezzo in €/pezzo

A készlet 3-as vágórendszert tartalmaz vágófóliával, integrált hosszú szakáll vágóval és két
vágókéssel

12,90

Set iz 3-stopenjskega strižnega sistema s strižnimi folijami in vgrajenim rezalnikom za
rezanje dolgih las
Set di triplo sistema di taglio con lamine e distanziatore integrato e 2 lame di taglio

Javasoljuk, hogy a vágórendszert és a vágókést évente cserélje az optimális teljesítményhez.
Priporočamo, da sistem za striženje in rezilo za striženje najmanj enkrat letno obnovite, da bi tako zagotovili optimalen učinek striženja.
Si raccomanda di sostituire ogni anno il sistema di taglio e le lame di taglio.

A vágást végző alkatrészek kopóalkatrészek, így rájuk a garancia nem érvényes. A megadott árak tartalmazzák az ÁFA-t; amit a portó és a csomagolás költsége egészít ki.
Strižni deli so deli, ki se obrabljajo in kot taki ne podlegajo naši garanciji, ki jo nudimo. Cene so z DDV in brez poštnine ter stroškov embalaže.
Le parti taglienti sono pezzi soggetti a usura e in quanto tali non sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia. I nostri prezzi s’intendono inclusi di IVA, più spese di
spedizione e imballaggio.
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Feladó - Pošiljatelj - Mittente
Kérjük,
portómentesítse!

Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki úgy, hogy egy mezőbe egy betű jusson.
Prosimo Vas, da izpolnite s tiskanimi črkami in samo 1 črka/številka glede na stolpec.
Compilare in stampatello e solo 1 lettera/numero per casella.

Prosimo, nanesite
poštni žig!
Affrancare!

Név - Priimek - Cognome

Utca - Ulica - Via

Keresztnév - Ime - Nome

Házszám - Hišna številka - N. civico

Postai irányítószám - Poštna Številka - Település - Codice

Telefon - Telefono

HU - Kraj- Località

Ügyfélazonosító - Številka stranke - N° cliente

E-Mail

D DMM Y Y
Dátum - Datum - Data

Aláírás - Podpis - Firma

*Hotline: 00800-09 34 85 67 (0,00 EUR / Min.)
Email: info@zeitlos-vertrieb.de
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A megadott postcím kizárólag cserealkatrész rendeléshez használható, és
nem a garanciális igényekhez. A garanciális igény/reklamáció esetén kérjük,
használja a www.zeitlos-vertrieb.de weboldalon elérhető szervizportált vagy
hívja ingyenesen hívható ügyfélszolgálatunkat*
Navedeni naslov velja samo za dodatna naročila, ne velja za primere, ko
želite koristiti garancijo. Za koriščenje garancije, v primeru reklamacij Vas
prosimo, da uporabite naš servisni spletno stran www.zeitlos-vertrieb.de ali
pa se obrnete na brezplačno servisno službo*
L’indirizzo di posta elettronica specificato è valido solo per gli
ordini di pezzi di ricambio, non per i casi di garanzia. Si prega di
utilizzare il portale del service su www.zeitlos-vertrieb.de per casi di
garanzia/reclami

Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center
Nachtwaid 6
79206 Breisach
GERMANY
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