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Obchodní podmínky 

Prodloužená záruka platí pro všechny typy strojů.  

- Laser se zárukou 24 měsíců 

- Mechanická část stroje včetně elektrovýbavy 36 měsícu 

Záručí i pozáruční servis strojů do 24h od nahlášení závady. 

Dodací termín strojů 90 až 110 dní podle typu stroje. 

Cena bude vždy upřesněna podle provedení stroje a výkonu laseru. 
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