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Supernöjd Kundgaranti
Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka
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Hos oss blir du supernöjd,
annars får du pengarna tillbaka!
Professionell tvättstugeutrustning är
vi specialister på. I vårt kompletta
sortiment finns allt som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning,
manglar och tillbehör. Och vi har nöjda
kunder. 9 av 10 svarar att det är mycket
troligt att de väljer PODAB igen.

"Jag är myc
ket nöjd
med produk
terna,
bemötandet
, allt!"
Peter Jonsso
n,
Hyresbostäde
r

i Norrköping

AB

Vi är så säkra på att du som ny kund
blir nöjd, att vi har infört Supernöjd
Kundgaranti. Är du inte nöjd med
produkterna inom 12 månader får du
pengarna tillbaka. Både det du betalat
för produkten samt installationskostnaderna (max 2500 kr/maskin).
Med vår expertis hjälper vi dig att ta
fram den bästa lösningen och kan
garantera att du blir supernöjd. För att
erbjudandet ska gälla måste du få ett
signerat värdebevis av din säljare.

Vad är PODAB?
PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat.
Det är det som gör oss till specialister.

Specialister på professionell tvättstugeutrustning
PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning
sedan 1945. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och
restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara
nämna några platser.

Expertis och service
Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och
ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar
och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar
utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givetvis
till hands för stöd och service om det skulle behövas.

PODAB Finans
Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering.
PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrustningen hyrs ut i mellan 24-60 månader. I hyran ingår service,
reservdelar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Du vet
exakt vad tvättstugeutrustningen kostar per månad, slipper binda
kapital och betalar endast för en funktion. En funktion som är
skattemässigt avdragsgill.
Lär känna oss på www.podab.se
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