
Skæredele er sliddele og er som sådan ikke underlagt vores garanti. Vores priser er inklusiv moms, porto og forsendelsesomkostninger.
Med forbehold for pris- og tekniske ændringer. 
Części golące są częściami szybko zużywającymi się i nie podlegają gwarancji.
Ceny zawierają podatek VAT oraz koszty przesyłki i opakowania. Zmiany cen i zmiany techniczne zastrzeżone.

Vi anbefaler at udskifte barberingssystemet og barberingskniven mindst én gang årligt for optimal barbering.
W celu zapewnienia optymalnej wydajności golenia zalecamy wymianę systemu golenia i noży tnących co najmniej raz w roku.
 

3-trins skæresystem med barberingsfi lm og integreret trimmer
Potrójny system golenia z foliami golącymi i wbudowanym ostrzem do przycinania długich włosów

Dobbelt barberblad (bladblok)
Podwójne noże tnące (blok ostrzy)

3-trins skæresystem med barberingsfi lm og integreret trimmer og dobbelt skæreknive i sæt
Potrójny system golenia z foliami golącymi i wbudowanym ostrzem do przycinania długich włosów oraz pod-
wójnymi nożami tnącymi w zestawie

Bestillingsformular 

Zamówienie

til reservedeleog tilbehør - Art.18113913

na części zamienne - Art.18113913

13,50

13,00

25,00

Produktbetegnelse
Nazwa produktu

Art.nr.:
Nr art

P.ris i euro / stk
Cena w euro za sztukę

Antal
Ilość

18117911

18118911

18119911
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Den angivne postadresse er til bestilling af reservedele, 
ikke for garanti. Anvend venligst den gratis hotline *  
for garantikrav/klager.  
Podany adres dotyczy wyłącznie zamówienia części 
zapasowych, a nie gwarancji. W sprawach gwarancji/ 
reklamacji prosimy dzwonić na bezpłatną infolinię*.

Franker venligst!

Wysyłka 
na koszt adresata

Afsender  - Nadawca
Udfyld med blokbogstaver (1 bogstav/tal pr kasse). 
Proszę wypełnić drukowanymi literami (1 znak w każdej kratce). 
 

D D M M Y Y

Navn - Nazwisko

Gade - Ulica

Postnummer - Kod pocztowy

Dato - Data 

Telefon  - Teléfono

E-mail

Fornavn - Imię  

Husnummer - Nr domu

By - Miejscowość

Underskrift - Podpis 

* Hotline: 00800-09 34 85 67 (0,00 EUR/Min.) 
E-mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center
Nachtwaid 6
79206 Breisach
GERMANY
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