
Zaistite si teraz  
do 30. novembra!

Na akumulátor AIRSTREAM 5,2 Ah 
ZDARMA.

Pripravení.

Náradie pre najnáročnejších

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Zastúpenie:
Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa 
 
Infolinka: +420 481 645 167
Servis: +420 481 645 436
 
E-mail: info-sk@festool.com
service-sk@festool.com

www.festool.sk

Leták akcia 18 V

Hodnoty vibrácií a emisií nájdete v návodoch na obsluhu na  
www.festool.sk/navody-na-pouzivanie

Právo na zmeny a omyly je vyhradené. Všetky vyobrazenia sú nezáväzné. 
Vytvorené pre Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 06/2019.

Platí od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019

Obj. č. 68850 SK/sk



Rýchlejšie vŕtanie, intenzívnejšie skrutkovanie: vo Festool nájdete 
akumulátorové riešenie šité na mieru.

A od 1. septembra do 30. novembra 2019 dostanete navyše  
akumulátor AIRSTREAM s kapacitou 5,2 Ah ZDARMA.

Úplne jednoducho získate akumulátor zdarma:

1. Kúpte si niektoré zo zobrazeného akciového náradia.

2. Vyplňte formulár účastníka na www.festool.sk/pripraveni  
a nahrajte faktúru.

3. A váš akumulátor, ktorý dostanete zdarma, už bude na  
ceste k vám.

To je akciové náradie.

Zahrnuté sú všetky varianty:  
Basic/Compact/Plus/Plus-SCA/v súprave alebo súprava SCA.

Všetky informácie, prehľad produktov, s ktorými sa môžete na akcii zúčastniť,  
ako aj podmienky účasti nájdete na: www.festool.sk/pripraveni

Jedinečné: kompletná oprava zdarma – 
platí aj pre akumulátory.

Rýchlo, dôkladne a počas prvých troch rokov 
absolútne zdarma. Náš servis opráv extra triedy. 
V rámci all-inclusive záruky vymeníme zdarma aj 
typické opotrebovateľné súčiastky, ako sú uhlíkové 
kefy, guľôčkové ložiská alebo tesniace krúžky. To 
je 100 % oprava s nulovými nákladmi. A teraz to 
najlepšie: tento prísľub platí aj pre akumulátory 
a nabíjačky.*

*  Záruka all-inclusive platí pre všetko náradie značky Festool zaregistrované do 30 dní  
od dátumu kúpy. Platia záručné podmienky firmy Festool, ktoré si môžete pozrieť na  
www.festool.sk/sluzby 
„Kompletná oprava“ sa nevzťahuje na poškodenie spotrebného materiálu a príslušenstva,  
na nesprávne používanie, škody pri používaní iného ako originálneho príslušenstva či 
náhradných dielcov a ani na prípady svojpomocne rozobraného náradia a na trvalé  
intenzívne používanie spôsobujúce opotrebovanie.

Akumulátorový vŕtací 
skrutkovač C 18 Li

Akumulátorový skrutkovač 
na montáž suchých stavieb 
DWC 18-2500/DWC 18-4500

Akumulátorové vŕtacie 
kladivo BHC 18

Akumulátorový príklepový 
vŕtací skrutkovač PDC 18/4

Pre väčší pokoj pri vŕtaní 
a skrutkovaní.

Pripravení.

Akumulátorový vŕtací 
skrutkovač T 18+3

Akumulátorový vŕtací 
skrutkovač DRC 18/4


