
Prvotní prohlídka stroje

Služba zahrnuje prohlídku stroje značky Reform, kontrolu dle protokolu, zpracování cenové 
nabídky, objednání náhradních dílů.       

Cena služby

Prvotní prohlídka stroje                            4.200 Kč bez DPH
Prvotní prohlídka dalšího stroje              3.200 Kč bez DPH

Následný servis

Služba zahrnuje realizaci opravy stroje na základě prvotní prohlídky a odsouhlasené cenové 
nabídky. Servisní práce proběhnou nejpozději v měsících březen a duben 2018.

Cena služby

Hodina práce 1 servisního mechanika      800 Kč bez DPH
Doprava                                                         14 Kč/km bez DPH

Za každou objednávku Předsezónního servisu 2018 vám zdarma vyměníme klimatizační náplň u 
jednoho (jakéhokoli) z vašich strojů. Hodnota tohoto bonusu činí 1.280 Kč bez DPH.

Za každý stroj, jehož následná oprava nebo vylepšení vás bude stát více jak 15.000 Kč nebo 30.000 
Kč bez DPH, získáte možnost zakoupit balíček nožů a třmenů za námi podporovanou cenu. Sada 
obsahuje 92 nožů a 46 třmenů. Cenové zvýhodnění:

Nechte si před sezónou zkontrolovat a opravit vaše stroje značky Reform. 
Vyděláte na tom!

akční nabídka

Výhody vyplývající z této akční nabídky platí pouze při objednání Předsezónního servisu nejpozději 
do: 23.2.2018

ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Předsezónní servis 2018 můžete objednat telefonicky nebo e-mailem u našich specialistů. 

Anebo nám můžete vaši poptávku zaslat prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře. 

Stačí, když vyplníte následujících pár řádků a kliknete na tlačítko odeslat.

Název firmy

Adresa firmy

Kontaktní e-mail

 IČ/DIČ

Poznámky

Jméno  
objednávajícího

Typy a počty
strojů

Termín prohlídky
stroje/ů

Místo prohlídky

Vít Doležal, servisní mechanik ČR                    
Karel Mariánus, servisní mechanik ČR           
Karel Musil, regionální manažer ČR
Marcel Tomek, regionální manažer PL

+420 720 530 212
+420 602 468 008
+420 734 575 390 
+420 739 348 808

dolezal@topkarmoto.cz
marianus@topkarmoto.cz

musil@topkarmoto.cz
tomek@topkarmoto.cz

Telefon

http://www.topkarmoto.cz
mailto:hynek%40choleva.cz?subject=test
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