FLOP SYSTEM sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 64, Wrocław
tel. kom.: 531-337-409

WYNAJEM OSUSZACZY
osuszacz

okres wynajmu

cena netto

Dantherm CDT 50

do 10 dni
od 11 do 30 dni
powyżej 30 dni
do 10 dni
od 11 do 30 dni
powyżej 30 dni
do 10 dni
od 11 do 30 dni
powyżej 30 dni

50 zł/dobę
45 zł/dobę
35 zł/dobę
70 zł/dobę
55 zł/dobę
45 zł/dobę
45 zł/dobę
40 zł/dobę
30 zł/dobę

wydajność: 51,6l/24h; wydatek powietrza 800 m3/h;
zakres temp. 3 - 35; pobór mocy 0,95kW

Dantherm CDT 85
wydajność: 79l/24h; wydatek powietrza 1000 m3/h;
zakres temp. 3 - 35; pobór mocy 1,5kW

Dantherm CD 1800
wydajność: 40l/24h; wydatek powietrza 625 m3/h;
zakres temp. 3 - 35; pobór mocy 0,74kW

kaucja

1 000 zł

MASZ PYTANIE? DZWOŃ!

531-337-409
JAK WYPOŻYCZYĆ?
Krok 1 Wybierz interesujące Cię urządzenie
Krok 2 Zadzwoń do nas: 531-337-409 lub 71 325 14 20, aby sprawdzić dostępność.
Krok 3 Wyślij e-mail na adres: biuro@flopsystem.pl ze swoimi danymi, aby zarezerwować urządzenie.
Krok 4 Przygotuj niezbędne dokumenty (lista poniżej) oraz kaucję zwrotną i opłatę za wybrany okres
wypożyczenia (tylko gotówka)
Krok 5 Przyjedź po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym po odbiór urządzenia
Po wybranym okresie wypożyczenia zwracasz urządzenie. Rozliczamy się.
NIEZBĘDNE DOKUMENTY
FIRMY
- pełnomocnictwo do odbioru towaru dla upoważnionej osoby
OSOBY PRYWATNE
- dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem
- podpisanie umowy najmu

[pobierz]

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
Czy zapewniają Państwo dowóz nagrzewnicy na terenie Wrocławia lub okolic?
Dowóz jest ustalany indywidualnie przy każdym zamówieniu, obowiązuje wtedy dodatkowa dopłata. Nasz
pracownik jest zobligowany do udzielenia instruktażu oraz demonstarcji działania urządzenia. Dodatkowo
do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi, która w przystępny sposób opisuje eksploatację
urządzenia.
Nasza firma zajmuje się obsługą imprez okolicznościowych, czy możemy liczyć na specjalne
warunki?
Oczywiście, jeśli w grę wchodzi stała współpraca skłonni jesteśmy negocjować cenę wypożyczeń, aby
każda ze stron była usatysfakcjonowana.
wersja 160111

