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Hlaste se na naše predvaděcí akce a seznamte se s našim novým specialistou!

             

        

       

 

   VOLEJTE NEBO  

NAPIŠTE MAIL NAŠEMU

SPECIALISTOVI PRO  

NEZÁVAZNÉ PORADENSTVÍ 

  

   

+420 544 234 505

j.novosad@eurom.cz

Seznamte se s naší vysokotlakou vestavbou pro čištění kanalizací, která 
je nejkompaktnější na evropském trhu a zároveň cenově velmi atraktivní

Hledáte silný stroj pro čištění kanalizace za atraktivní cenu? Využijte tedy nyní nezávazné nabídky 
předvedení našeho stroje COMPACT PRO přímo u vás. Vedle této vysokotlaké vestavby pro čištění  
kanalizace vám rádi předvedeme různé novinky v oblasti zařízení pro odblokování, kontroly a  
vyhledávání poruch. Kontaktujte nás a seznamte se s naším novým specialistou Jakubem Novosádem.

COMPACT PRO   
Chcete využívat stroj pro časté odblokování a čištění domovních přípojek? A také příležitostně pro hlavní 
kanalizační systémy do Ø400mm? Pak je pro vás ideální COMPACT PRO. Tato kompaktní jednotka je vhodná k 
vestavbě do lehkých vozidel, které se dají pořídit již za velmi nízkou cenu. Verze PRO je jako “velký bratr” našeho 
úspěšného stroje COMPACT ideální pro úspory výdajů a nabízí mnoho možností a výhod pro čističky odpadních 
vod, města a obce, klempíře a instalatéry! Všechny stroje “COMPACT PRO” mají silný Kubota dieselový motor a 
jsou standardně vybaveny řadou doplňků. Vedle této standardní výbavy, jako je například naviják s plnící hadicí a 
hydraulicky poháněný naviják s vysokotlakou hadicí, máte možnost velkého výběru různých verzí a vybavení. 

Bezplatná předváděcí akce 
Můžete se přihlásit do 11. října vyplněním následujícího formuláře, zavoláním na uvedené kontakty nebo emailem. 
Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Máte-li zájem o poradenství, velmi rád vám vyhoví náš nový specialista  
Jakub Novosád, tel: +420 544 234 505, mail: j.novosad@eurom.cz 

S přátelským pozdravem,

Angelo Mangieri    Jakub Novosád
Area manager Export  Obchodní zástupce



ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ 

<<Relatienaam>>

<<Geadresseerde>>

<<Postadres>>

<<Postc_postadres>>  <<Plaats_postadres>>

<<Land>>

PROSÍME ZAŠLĚTE ZPĚT DO FIRMY EUROM
Fax:  +420 544 238 049 / Mail: j.novosad@eurom.cz
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Název společnosti    : ....................................................................................

Kontaktní osoba   : ....................................................................................

Adresa     : ....................................................................................

PSČ a město    : ....................................................................................

Telefon    : ....................................................................................

Email     : ....................................................................................

   Ano, máme zájem o bezplatnou a nezávaznou předváděcí akci v termínu 21. - 31. října 2013

   Ano, zašlete nám aktuální dokumentaci ohledně čištění kanalizce 

   Ano, kontaktujte nás k nezávazné schůzce

Zajímáme se o:
   Vysokotlaké kanalizační čistící  jednotky 
   Vakuové jednotky
   Kombinované vysokotlaké a vakuové jednotky
   Zařízení pro čištění odpadů
   Kamerové inspekční zařízení a vyhledávání

 
Poznámky:  _____________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________ 
   

Jakub Novosád
Obchodní zástupce
Mobil: +420 731 577 377
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