DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS
Darmowa wysyłka przy zakupie powyżej 200 zł!
Oferujemy Państwu wysyłkę gratis, wystarczy dokonać zakupu powyżej 200 zł!

Ceny bez ukrytych kosztów
Wiesz jak to jest, gdy po długim wyborze produktów i dodaniu ich do koszyka, zdecydujesz się
zamówić towar, po czym okazuje się, że dochodzą do tego dodatkowe koszty, o których nie miałeś
pojęcia. Takie sytuacje nie mają u nas miejsca! Wszystkie ceny są rzeczywistymi końcowymi kosztami,
z doliczonym już podatkiem VAT.

Dostawa dostępnego towaru odbywa się zwykle do 24 godzin
Zgadza się, wszystkie towary, które posiadamy na stanie, w większości przypadków zostają
dostarczone do klienta w przeciągu 24 godzin od nadania przesyłki przez firmę kurierską UPS.
Produkty o większych gabarytach (meble, duże maszyny, …) dostarczane są firmą kurierską PKS – dla
tych wysyłek czas dostawy może się wydłużyć o 1 dzień.

Własny gwarancyjny i pogwarancyjny serwis, w tym szeroka gama
części zamiennych
Posiadamy ogromne zaplecze serwisowe, nie tylko we własnych autoryzowanych oddziałach, ale
także w serwisach współpracujących na terenie całego kraju. W przeciwieństwie od innych
producentów, wspieramy nasze produkty jeszcze długo po zakończeniu ich produkcji i sprzedaży.
Dzięki szerokiej gamie części zamiennych do wszystkich produktów masz pewność, że nasz
asortyment będzie ci służył długo, bez dużych inwestycji w naprawę.

Darmowy montaż i demonstracja przy zakupie w sklepie
Jeśli zdecydujesz się na zakup w sklepie stacjonarnym, możesz skorzystać z naszej pomocy w
zmontowaniu i uruchomieniu urządzenia oraz zapoznaniu się z produktem. W przypadku maszyn
wymagających użycia płynów (np. oleju silnikowego), sprzedawca bezpłatnie świadczy usługę
uzupełnienia urządzenia o wymagane płyny niezbędne do jego uruchomienia, doliczając jedynie
koszty użytych olejów. Nasz sklep czynny jest codziennie w godzinach 8-19 h.

Zakup na raty
Istnieje możliwość zakupu towaru na raty. Korzystamy ze sprawdzonego partnera, jakim jest
Santander Consumer Bank.

Najlepsze ceny – kupuj bezpośrednio u producenta
Dzięki temu, że dokonujesz zakupu u producenta, wykluczasz szereg dystrybutorów, których marże
znacznie podnoszą cenę końcową produktu. U nas znajdziesz najlepszą ofertę!

Zakupy bez ryzyka, oraz możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni
od daty zakupu w naszym e-sklepie
U nas nie musisz obawiać się jakichkolwiek dodatkowych płatności lub innych operacji, potwierdza to
nasza historia, oraz wielu zadowolonych klientów. Ponadto, jeśli po zakupie w naszym e-sklepie z
jakiejkolwiek przyczyny zmienisz zdanie, możesz zwrócić towar, wystarczy wysłać nieużywany sprzęt
w ciągu 14 dni od daty zakupu, a my zwrócimy ci pieniądze bez naliczania dodatkowych opłat.

Prosty i przejrzysty e-sklep bez irytujących reklam
Nie lubisz skomplikowanych i nieczytelnych e-sklepów pełnych reklam i zasłaniających widok okien,
które trzeba zamknąć, aby móc obejrzeć interesującą cię zawartość? My też nie, dlatego też
skupiliśmy się na stworzeniu strony przejrzystej i łatwej w obsłudze.

Dziękujemy za wizytę w naszym sklepie i mamy nadzieję, że będziecie z nas zadowoleni!
Zespół HECHT POLSKA

