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PLANEO Elektro je sieť 40 maloobchodných predajní po celom Slovensku s elektrospotrebičmi svetových
výrobcov a značiek. Sortiment predajní zahŕňa chladničky, vinotéky, práčky a sušičky bielizne, sporáky,
vstavané spotrebiče, televízory, domáce kiná, DVD prehrávače a rekordéry, malé domáce spotrebiče ako sú
mikrovlnné rúry, mixéry, šľahače, roboty, kuchynské váhy, vysávače, žehličky, fény, kulmy, žehličky na vlasy, holiace
strojčeky, epilátory, strihače vlasov, kávovary, rýchlovarné kanvice, hriankovače, toastovače, sušičky ovocia,
mlynčeky, odšťavovače, ale aj herné konzoly a kancelársku techniku (stolné počítače, notebooky, netbooky,
tablety), mobilné telefóny, smartfóny a takisto aj široký výber príslušenstva k bielej, čiernej alebo IT technike.

Držiteľom členského preukazu OZ KOVO v predajniach PLANEO Elektro
budú poskytnuté nasledovné zľavy:
• Zľava 5% na celý sortiment tovaru
• Pri využití zľavy získava zákazník bezplatne Rodinnú kartu PLANEO elektro
Zľava sa nevzťahuje na zľavnený tovar, alebo skupinu tovarov a na ponúkané služby v sieti PLANEO Elektro a Planeo Quick Time

Doplnkové služby, ktoré získava zákazník na predajni PLANEO Elektro :
• Sme blízko k zákazníkom, aktuálne je na celom Slovensku 40 predajní PLANEO Elektro
a 7 predaní Planeo QUICKTIME, stále hľadáme nové príležitosti pre naše nové predajne, zoznam
predajní nájdete : www.planeoelektro.sk/predajne, http://www.quick-time.sk/predajne
• PLANEO Elektro má stabilnú pozíciu medzi najväčšími a najznámejšími spoločnosťami
na slovenskom trhu, čo je výsledkom dynamického vývoja, inovácií a firemnej politiky
• Na predajniach disponujem širokým portfóliom tovaru, viac ako 140 značiek v oblasti spotrebnej
elektroniky, domácich elektrospotrebičov, hudobných nástrojov, telekomunikačnej techniky,
kancelárskej techniky, záhradnej techniky, hračiek, domácich potrieb
• Doprava zadarmo, zakúpený výrobok dopravíme priamo k zákazníkovi po celej SR
• Odvoz a recyklácia, pri kúpe nového spotrebiča zákazníkom bezplatne odvezieme starý
spotrebič a odovzdáme ho na ekologickú likvidáciu
• Splátky na mieru, ponúkame širokú ponuku splátkových služieb, aby si každý mohol vybrať
spôsob splácania presne podľa vlastných potrieb (možné kombinovať s poukážkou)
• Okamžitá výmena, aby sme zákazníkov neobmedzovali pri používaní zakúpených výrobkov ani
počas reklamácie, poskytujeme ku vybraným spotrebičom službu “Okamžitá výmena“, ktorá zaručí,
že reklamovaný výrobok okamžite vymeníme za nový bez nutnosti čakať na opravu
• Poistenie výrobku proti odcudzeniu, alebo proti poškodeniu, neoceniteľná služba najmä
pri cestovaní, dovolenkách či športe
• Predĺžená záruka, pozáručný servis býva spravidla finančne nákladný, dokonca sa často stáva,
že cena za opravu staršieho spotrebiča je len o málo nižšia ako kúpa nového spotrebiča.
Preto ponúkame našim zákazníkom možnosť predĺžiť si záruku až na 5 rokov
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