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Supernöjd Kundgaranti
Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka



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

Vi är så säkra på att du som ny kund blir nöjd, 
att vi har infört Supernöjd Kundgaranti. Med vår 
expertis blir det enkelt för dig. Vi rekommen- 
derar rätt produkter och ger dig den bästa 
lösningen. På så sätt kan vi garantera att du 
blir supernöjd. 

Det du behöver är ett signerat värdebevis 
som intygar att du är berättigad till Supernöjd 
Kundgaranti. Om du mot förmodan inte är 
nöjd med produkterna inom en 12 månaders 
period får du pengarna tillbaka, både det du 
betalat för produkten samt installationskost-
naderna (max 2500 kr/maskin).
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“Jag gillar allt!  
Hela konceptet, bemötandet  

och kunnandet.”
 

- Jens Lundberg, Byggnadsfirman Lund i Arboga



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
031-752 01 00, info@podab.se, www.podab.se

2023-04-11. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrust-
ning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister.

Vad är PODAB?

Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstuge- 
utrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, 
inom städsektorn  och på brandstationer, för att bara nämna 
några platser.

Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens 
och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt 
ägande. För att erbjuda det som krävs arbetar vi ständigt 
med att utveckla och handplocka energieffektiva och 
högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kom-
pletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik 
kund den bästa lösningen. 

Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt 
och ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp plan-
lösningar 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.

Lär känna oss på www.podab.se


