ÚDRŽBOVÝ BALÍÈEK SVÍTIDEL CACAN
Dobrý den vážený zákazníku,
tento dopis jste obdržel, protože již nì kolik let užíváte osvì tlení CACAN. Vì øíme, že jste
naším spokojeným zákazníkem a protože chceme, aby to tak zùstalo i v dalších letech,
pøicházíme s nabídkou, která zaèíná být aktuální právì délkou doby užívání svítidla CACAN.

- Záøivkové trubice, mají garantovanou svítivost 8 000 hodin, což vychází cca na 5 let práce.
Po této dobì výrobce trubic doporuèuje trubice vymì nit, protože ztrácí až 1/3 svého výkonu.
- Vnitøním prostorem svítidel neustále proudí velké množství vzduchu, které je permanentnì
èištì no vzduchovým filtrem. Za období pì ti let je však i velmi jemné èástice vytvoøí souvislý
povlak, který snižuje reflexi vnitøních èástí svítidla.

- Reflexní paraboly, infraèervený filtr, konstrukce svítidla, nebo ventilátor se dají pøi výmì nì
trubic vyèistit a dokonale obnovit jejich reflexi, èi propustnost svì tla nebo vzduchu.

Ceník údržby

- Kompletní vyèištì ní vnitøních i vnìjších èástí svítidla.
- Obnovení reflexe vnitøních ploch svítidla.
- Výmì na všech záøivkových trubic. ( možnost i plnospektrálních 95 Ra, 6500 K )
- Ekologická likvidace starých záøivkových trubic.
- Výmì na 1 vzduchového filtru.
- Kontrola všech ostatních dílù a pøípadná výmì na nefunkèních èástí.
- Paušální cestovní náklady.
- Èasová nároènost max. 1 hodina

CACAN 300 EL
3 400.- Kè bez DPH
CACAN 450 EL
3 800.- Kè bez DPH
CACAN L ABOR 2
2 500.- Kè bez DPH
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Domluvte se s kolegy ve Vašem okolí a získejte všichni slevu za ušetøené cestovní výlohy.

2 balíèky - 10% sleva, 3 a více - 15% sleva
Mám zájem o provedení údržbového balíèku, kontaktujte mnì pro domluvení vhodného termínu.
Jméno, Ulice, Mìsto, PSÈ, Telefon:

CACAN CZ, s.r.o.
Azalková 928, 263 01 Dobøíš
GSM: +420 602 102 093
tel./fax: +420 318 523 919
e-mail: info@cacan.cz
http: www.cacan.cz

