
Ke
každému

zakoupenému 
stroji baterie 

zdarma 

Bestseller

* Jednotlivé akce v tomto letáku nelze kombinovat s jinými slevami.

Platnost akce:
1.9. − 30.11.2019

IM100Ci 
za 1,- Kč!**při nákupu 48 kartonů hřebíků 

Plynová hřebíkovačka IM100Ci 
Nr art. 014185

Ceny uvedené jsou doporučené maloobchodní bez DPH.
Ceny u obchodníků se mohou lišit.
Dostupné pouze do vyprodání zásob. Chyba tisku vyhrazena.

48x
balení dle 
výběru

+ možnost libovolné kombinace hřebíků 
 pro IM90Ci / IM100Ci

45x
balení dle 
výběru

IM90Ci 

za 

1,- K
č!*

*při n
ákupu 

45 karto
nů 

hřebíků

Plynová hřebíkovačka IM90Ci 
Nr art. 010390
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IM90Ci

IM100Ci

PPN50Ci

IM350+ Li

IM45 GN Li

IM45 CW Li

IM65A F16 Li

IM50 F18 Li

100%
KOMPATIBILNÍ 

SE VŠEMI 
PASLODE 
IMPULSE 
STROJI
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Největší výběr strojů profesionální kvality pro nastřelování do všech materiálů:

Je snadné získat bezproblémový výkon díky prodloužené záruce:

Zaregistrujte zakoupený stroj Paslode Impulse® Ci | GN | CW nebo Spit PULSA® 800 do 4 týdnů od zakoupení na stránkách 

www.spit.cz nebo www.paslode.cz a zíkejte tím prodlouženou záruku na 3 roky.

Full Original Service – 3 roky prodloužená záruka na stroje (PULSA® 800 a Impulse® Ci | GN | CW)

po zaregistrování na www.spit.cz nebo www.paslode.cz 

Prodluž si záruční dobu 
na 3 roky
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O záruční případ se nejedná zejména:
∙ v případě poškození stroje a příslušenství, především u strojů ve kterých se  
 používá neoriginální spotřební materiál nebo příslušenství vzhledem k   
 počtuvýstřelů na stroji (možnost ověření množství prodaných hřebíků u  
 distributora)
∙ v případě jiného nesprávného použití, především při působení vnější síly  
 (zejména pád nebo úder)
∙ u nářadí, u něhož byly provedeny úpravy nebo doplnění, zejména u nářadí,  
 které bylo neodborně rozebráno


