na konci roka
Potrebujete v krátkej dobe dodat´náhradné diely?

2020

spotrebné diely

sada dielov žacieho valca mulčovača GF2072

710 Eur

92ks nožov, 46ks strmeňov + skrutiek + matíc

sada dielov žacieho valca mulčovača Müthing MUH200

417 Eur

16ks kladiviek + skrutiek + matíc

sada dielov žacieho valca mulčovača KUHN PRO210

442 Eur

84ks nožov, 42ks strmeňov + skrutiek + matíc + vymedzovacích valčekov

ochranná krycia plachta

138 Eur

proti vymršteným predmetom z mulčovača typu GF 2070, GF 2071, GF 2072 a TPTIF

pneu 31 x 15,50-15

234 Eur

pneu 33 x 15,50-15

335 Eur

kolesá
a pneumatiky

prídavné kolesá s rýchlo upínacím systémom 31" / pár

1.313 Eur

prídavné kolesá s rýchlo upínacím systémom 33" / pár

1.380 Eur

´
snežné retaze
31" / Metrac

792 Eur

´
snežné retaze
33" / Metrac

830 Eur

´
snežné retaze
405/70 R20 Mounty

1.434 Eur

rezervné koleso komplet 31"

442 Eur

rezervné koleso komplet 33"

517 Eur

príslušenstvo

stroje

mulčovač Fischer RML 201

8.490 Eur

hydraulicky sklopná lopata

2.815 Eur

zadné ramená Reform Metrac

4.717 Eur

Reform Metrac H7 RX / výstavný

91.000 Eur

Reform Metrac H7 X / použitý

49.000 Eur

Reform Metrac G5 / použitý

23.000 Eur

Reform Mounty 100V / použitý

86.000 Eur

zľavy a bonusy

Ak prekročí Vaša objednávka sumu 400 Eur
ako bonus získavate

VOUCHER v hodnote 20 Eur na nákup vo FUNZONE podľa vlastného výberu
alebo súdok piva o objeme 5 l zdarma

Ak prekročí Vaša objednávka sumu 1.887 Eur
ako bonus získavate ÚVODNÚ PREHLIADKU stroja
alebo ÚDRŽBU KLIMATIZÁCIE
ZDARMA
alebo 4,5kg balenie plastického maziva MOTOREX

Pri objednávke mulčovača FISCHER RML 201, získate ZDARMA prevodovku s reverzným chodom.
Pri objednávke hydraulicky sklopnej lopaty, získate 50% ZĽAVU na hydraulický 3. bod.
Pri objednávke zadných ramien na Metrac, získate ZDARMA záves na príves.
Pri objednávke výstavného REFORMU Metrac H7 RX, získate pár prídavných kolies
a sud piva 50L ZDARMA a ako bonus 50% ZĽAVU na nákup mulčovača Fischer RML 201.

Pri objednávke jedného z použitých strojov Metrac G5, Metrac H7X, Mounty 100V
získate bonus 50% ZĽAVU na nákup mulčovača Fischer RML 201 a zdarma sud piva o objeme 50L.

predsezónny servis
Potrebujete skontrolovat stroj a pripravit ho na ďalšiu sezónu?

2021

popis služby

1. kolo

Servis je realizovaný spravidla počas dvoch návštev. V prvom kole prevedieme technickú
prehliadku, spíšeme stav stroja podľa protokolu, na základe ktorého vytvoríme cenovou
ponuku doporučených opráv. Po schválení rozsahu prác zákazníkom prevedieme v druhom
kole následnú opravu.

PRVOTNÁ PREHLIADKA STROJA
prvotná prehliadka každého následujúceho stroja

210 Eur
170 Eur

Poplatky zahrňujú dopravné náklady mechanika k zákazníkovi v 1. kole, kontrolu podľa
protokolu, to sú 2 hodiny práce mechanika, vypracovanie cenovej ponuky, zaistenie
objednávky náhradných dielov, vystavenie certikátu.

následný servis

každá ďalšia hodina práce servisného mechanika
náklady na dopravu na miesto výkonu servisu a spät´

25 Eur
0,60 Eur / km

zľavy a bonusy

Ak prekročí Vaša objednávka sumu 400 Eur
ako bonus získavate

VOUCHER v hodnote 20 Eur na nákup vo FUNZONE podľa vlastného výberu,
alebo súdok piva o objeme 5 l zdarma

Ak prekročí Vaša objednávka sumu 1.900 Eur
ako bonus získavate
ZDARMA

ÚVODNÚ PREHLIADKU stroja
alebo ÚDRŽBU KLIMATIZÁCIE
alebo 4,5kg balenie plastického maziva MOTOREX

Ak prekročí Vaša objednávka sumu 5.600 Eur
ako bonus získate

50% ZĽAVU na hydraulický 3. bod
alebo ZDARMA záves na príves

Ak prekročí Vaša objednávka sumu 11.300 Eur
ako bonus získate

50% ZĽAVU na pár prídavných kolies stroja Metrac
a sud piva 50L ZDARMA

koho môžem kontaktovat´

Norbert Havran
Ing. Matej Benčat
Pavol Belan
Matúš Sebeš

+421 905 878 439
+421 917 309 701
+421 918 919 583
+421 915 961 298

havran@topkarmoto.sk
bencat@topkarmoto.sk
belan@topkarmoto.sk
sebes@topkarmoto.sk

Služba je určená výhradne pro stroje značky Reform.
Ponuka Reform na konci roka platí do 31.12. 2020.
Ponuka Predsezónny servis platí pri objednávke prvotnej prehliadky do 10.02.2021.
Uvedené ceny sú v € bez DPH.
Ponuku predkladá spoločnosť TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava.
www.topkarmoto.sk

