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Platnost akce  
1.2.2017 − 30.4.2017

12.999,-*
Akční cena

Hřebíkovačka IM100Ci 
Kód 014185

Plynová hřebíkovačka IM100Ci za zvýhodněnou cenu 
12.999,- Kč bez DPH při nákupu 10 balení hřebíků Impulse®

Možnost libovolné kombinace z těchto hřebíků 
142070 Hrebíky F-PACK (IM100i) 3,1 x 90 mm UNIL 
142041 Hrebíky F-PACK (IM100i) 3,1 x 98 mm UNIL HDG 
142069 Hrebíky F-PACK (IM100i) 3,4 x 100 mm 
142077 Hrebíky F-PACK (IM100i) 3,4 x 100 mm NK 
142035 Hrebíky F-PACK (IM90i) 3,1 x 90 mm hladké 
142011 Hrebíky F-PACK (IM90i) 2,8 x 63 mm kroužkové 

Akce v tomto letaku nelze kombinovat s jinymi slevami.
Ceny uvedene jsou doporučene maloobchodni bez DPH.
Ceny u obchodniků se mohou lišit.
Dostupne pouze do vyprodani zasob. Chyba tisku vyhrazena.

CONSTRUCTION PRODUCTS CZ s.r.o.



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 

3 roky prodloužená 
záruční doba

CONSTRUCTION PRODUCTS CZ s.r.o.

Modletice 140 
250 01 Říčany u Prahy 

info@itw.cz 
www.paslode.cz | www.spit.cz

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

ITW Construction Products CZ s.r.o. 

Sídliště š.p. 696 
394 68 Žirovnice 

Tel.: +420 323 202 202 
Fax: +420 323 202 204


