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ECO® PROGRAM

Mini

ECO® PROGRAM Mini  
bol založený s cieľom poskytovať istotu,  
že sa o Vás a Vaše zariadenia staráme.
Pravidelný servis klimatizácií a údržba chladiarenských a vzduchotechnických zariadení prispieva k 
bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a minimalizácii neplánovaných porúch.
Kontrola zariadení profesionálmi Vám šetrí finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a 
škody na  technológiách a predlžuje životnosť zariadení. 

ČO získAtE ECO® PROGRAMOM Mini?

istotu 
ECO PROGRAM MiniVám poskytuje istotu, že sa o 
Vás a Vaše zariadenia staráme.

starostlivosť o zákazníka                                                             

Vaše klimatizačné zariadenia evidujeme v našej da-
tabáze. 
Podľa vopred dohodnutého servisného harmonogramu 
Vás kontaktujeme a dohodneme termín profylaktického 
servisu, ktorý Vám bude vyhovovať.

POhOtOvOstná 
službA 
24 denne 7 dní v týždni
+421 948 329 009
+421 948 009 534

servisnú zmluvu podľa  
vašich požiadaviek 
Pripravíme Vám servisnú zmluvu podľa Vašich pred-
stáv! 
Vo všetkých balíkov Vám ponúkame rýchly výjazd tech-
nika do 48 hodín od oznámenia poruchy a profesionálny 
prístup.



POnúkAME váM 
tRi záklAdné bAlíky

Ďalšie informácie ohľadne ECO PROGRAM Mini Vám poskytneme na info@najklima.sk

PROFEssiOnAl 199,00 €
domácnosť/FYzickÉ osoBY – menej ako 10 klím

Nástup a výjazd technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy grátis

Výmena štandardných náhradných dielov 20% z ceny náhr. dielu

Zapožičanie klimatizácie pri poruche na  dobu opravy grátis

Starostlivosť o zákazníka - evidencia zariadenia grátis

Príprava zariadenia na letnú sezónu - profylaktický servis  15% zľava

Príprava zariadenia na zimnú sezónu - profylaktický servis  15% zľava

Kompletné vyčistenie s ozónovým generátorom grátis

Ozónový osviežovač klimatizácie grátis

Doprava podľa kilometra grátis

stAndARd 159,00 €
domácnosť/FYzickÉ osoBY – menej ako 10 klím

Nástup a výjazd technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy grátis

Náhradné diely 10% z ceny náhr. dielu

Zapožičanie klimatizácie pri poruche na  dobu opravy Nie je možné

Starostlivosť o zákazníka - evidencia zariadenia grátis

Príprava zariadenia na letnú sezónu - profylaktický servis 5% zľava

Príprava zariadenia na zimnú sezónu - profylaktický servis 5% zľava

Kompletné vyčistenie s ozónovým generátorom grátis

Ozónový osviežovač klimatizácie iba v balíku PrOFEssiONAL

Doprava podľa kilometra 15 centov/km

bAsiC 99,00 €
domácnosť/FYzickÉ osoBY – menej ako 10 klím

Nástup a výjazd technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy grátis

Náhradné diely 0% z ceny náhr. dielu

Zapožičanie klimatizácie pri poruche na  dobu opravy Nie je možné

Starostlivosť o zákazníka - evidencia zariadenia grátis

Príprava zariadenia na letnú sezónu - profylaktický servis 0% zľava

Príprava zariadenia na zimnú sezónu - profylaktický servis 0% zľava

Kompletné vyčistenie s ozónovým generátorom 20,-€ /klíma

Ozónový osviežovač klimatizácie iba v balíku PrOFEssiONAL

Doprava podľa kilometra 15 centov/km
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