ABONAMENT REGULAR
Beneficiezi de o REDUCERE de 20% din preturile standard
INSTRUCTIUNI:
1.Sunati la numarul de telefon 0799.799.192 sau completati formularul de contact.
2. Precizati ce fel de abonament doriti (REGULAR).
3. Precizati cand doriti sa facem prima colectare.
4. Va vom confirma telefonic intervalul orar pentru colectare articolelor.
5. Asteptati soferul in intervalul orar stabilit.
6. Predati articolele si specificati cand si unde (acasa, la serviciu, etc.) doriti sa va fie aduse
inapoi.
7. Soferul va intocmi o lista cu toate articolele predate pe care o veti semna.
8. Soferul va aduce articolele la data, intervalul orar si adresa dorita, in cel mult 24 de ore
lucratoare sau mai tarziu, in cazul in care doriti acest lucru.
9. Platiti soferului suma abonamentului (160 lei, TVA inclus) iar acesta va va preda factura.
10. La urmatoarea comanda, repetati pasii de mai sus.
Cu abonamentul REGULAR va curatati, spalati, calcati si chiar va croiti articolele si
imbracamintea dumneavoastra cu 20% REDUCERE din lista de preturi obisnuite.
In cazul in care la colectare nu depasiti valoarea abonamentul, voloare ramasa se reporteaza
pentru urmatoarele colectari.
In cazul in care depasiti valoarea abonamentulului, la livrare veti plati diferenta de pret.
Ex: Ati achizitionat un abonament REGULAR in valoare de 160 lei
a) La prima colectare ati consumat in valoare 90 de lei.
b) La a 2-a colectare ati consumat in valoare de 80 lei.
Rezulta ca ati depasit abonamentul cu 10 lei. Aceasta este suma pe care o veti plati soferului
nostru cand acest va va livra a 2-a oara.
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BLUE LAGOON CLEAN
Curăţătoria cu cel mai performant sistem de curăţare umedă de la
ELECTROLUX PROFESSIONAL
Întotdeauna oamenii şi-au curăţat îmbrăcămintea şi întotdeauna o vor face. Acum, prin BLUE LAGOON CLEAN au la
dispoziţie un sistem de curăţare umedă care este numărul unu pe plan mondial şi care garantează o curăţare şi
ecologică, şi de inaltă performanţă
Conform unui recent studiu* efectuat în Franţa, 75% din consumatori atunci când au fost întrebaţi în ceea ce priveşte
preferinţa lor referitor la îngrijirea îmbrăcămintei, au declarat că există o predispoziţie netă pentru soluţii de curăţare
umedă în opoziţie cu alte metode tradiţionale de curăţare. Grija pentru mediul înconjurător, precum şi dorinţa de a
obţine rezultate mai bune în ceea ce priveşte mirosul, aspectul şi percepţia, au constituit principalele motive care au
stat la baza acestei alegeri.
Sistemul Lagoon® al Electrolux Professional este rezultatul unei colaborări constructive pe termen lung cu industria
textilă şi cu sectorul care are ca obiect de activitate întreţinerea îmbrăcămintei.
Este primul şi singurul sistem profesional de curăţare umedă aprobat de Woolmark. Acest sistem este o alternativă
ecologică la metodele tradiţionale de curăţare profesionistă care nu necesită nici o aprobare de mediu pentru
punerea în aplicare.

Mirosul, aspectul şi percepţia fac diferenţa.
Apa reprezintă sursa primordială a vieţii, de ce să nu folosim această sursă ori de câte ori avem această posibilitate.
Folosirea apei şi a detergenţilor biodegradabili, spre deosebire de solvenţii chimici, reduce riscul de inhalare, arsuri şi
alergii. Clientii care intra intr-un curatatorie Lagoon® vor fi întâmpinaţi de un miros plăcut de curăţenie.
Apa este folosită ca element de bază pentru procesul de degresare şi regenerare eficientă şi ecologică a fibrelor
textile. Ca primul şi singurul sistem de curăţare umedă care a fost confirmat de către compania Woolmark, sistemul
Lagoon® asigură un nivel de confort şi imediata recunoaştere a faptului că nici un alt sistem sau echipament nu este
capabil de aşa ceva. Programele consacrate şi detergenţii special concepuţi în acest sens asigură rezultate
superioare de curăţare pentru majoritatea îmbrăcămintei delicate chiar şi a celei etichetate cu inscripţia „numai
curăţare chimica”.
Sistemul Lagoon® de curăţare umedă dezvoltat de către Electrolux Professional îmbină elementele naturale, cum ar
fi apa şi detergenţii biodegradabili, cu cunoştinţele şi experienta. Rezultatul acestei combinaţii este un sistem unic
care reprezintă un pas înainte în ceea ce priveşte îngrijirea profesionistă a îmbrăcămintei fine.
Satisfacerea dorinţelor beneficiarilor reprezintă secretul oricărei afaceri de succes. Prin folosirea sistemului Lagoon®
toate materialele textile vor apărea ca fiind regenerate şi li se va conferi o durată de utilizare mai îndelungată precum
şi o calitate superioară.
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