Víte, že je důležité nechat si zkontrolovat komín jednou ročně? Neriskujte možné ohrožení vlastního zdraví
Vás a Vašich blízkých! Svěřte se do rukou profesionálů! Ryze česká společnost CUP Kominictví s.r.o.
přichází na tuzemský trh s tímto jedinečným balíčkem v regionu nadstandardních kominických služeb:
a) odborně provedeme kontrolu spalinové cesty,
b) kvalitně spalinovou cestu vyčistíme,
c) provedeme výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátů,
d) vyhotovíme o tom pro Vás zprávu. Pokud ji ztratíte, nic se neděje. Archivujeme ji pro Vás minimálně
dalších 5 let.
Ptáte se, v čem je tato nabídka kominických služeb unikátní, když přesně takové služby poskytuje i Váš
současný kominík? Jenže CUP Kominictví nenabízí jen kominické služby v rámci našeho balíčku
sestaveného na míru přesně pro Vás, můžete očekávat následující:
1. Sami Vám zavoláme a dohodneme termín čištění po vzájemné dohodě.
2. Starost o Váš komín můžete hodit za hlavu, všechny důležité termíny hlídáme za Vás.
3. Jednou za rok přijedeme, postaráme se o Váš komín a bez ohledu na rozsah a náročnost vykonané
práce či dojezdovou vzdálenost, zaplatíte vždy shodnou částku.
4. Za cestovné platíte vždy stejné, i kdybyste bydleli třeba na druhém konci kraje.
5. Vaší důvěry si vážíme, proto od nás získáváte jako poděkování ještě 30 % slevu na další kominické
služby.
6. Podpora naší zákaznické linky každý všední den od rána do odpoledne.
Nechat si zkontrolovat komín je důležité! Neriskujte ohrožení vlastního života. Svěřte se do rukou
profesionálů ze společnosti CUP Kominictví s.r.o..
Cena za čištění a kontrolu spalinových cest:
1 spalinová cesta – 699,- Kč vč. DPH
2 spalinové cesty – 1 198,- Kč vč. DPH
3 spalinové cesty – 1 697,- Kč vč. DPH
4 spalinové cesty – 2 196,- Kč vč. DPH
5 spalinových cest – 2 695,- Kč vč. DPH
Cestovné 150,- Kč vč. DPH.
V ceně je zahrnuto vyčištění spalinových cest a sepsání kontrolních zpráv.

OBJEDNÁVEJTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
+420 602 230 231
CUP Kominictví s.r.o.
Jiráskova 3960/32, 586 01 JIHLAVA, centrála
IČ: 08232211, DIČ: CZ08232211
Web: www.kominici.cz, mail: info@kominici.cz, infolinka: 565 554 444 (Po-Pá 8-16:30 hod)
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