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Link do produktu: https://pajm.pl/2674-kompaktowy-pistolet-strumieniowy-hozelock-oo-hoz2674-p-10064.html

2674 kompaktowy pistolet
strumieniowy HOZELOCK OOHOZ2674
Cena brutto

33,00 zł

Cena netto

26,83 zł

Dostępność

W naszym magazynie, objaśnienie w
zakładce dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 3-7 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

2674HO

Kod producenta

2674

Kod EAN

5010646048613

Producent

Hozelock

Opis produktu
PRZEDMIOTEM OFERTY JEST PISTOLET W TYTULE OFERTY
KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:

Firma Hozelock, mająca ponad półwieczne doświadczenie w dziedzinie ogrodnictwa, pomaga ogrodnikom osiągnąć najlepsze
rezultaty w zakładaniu i pielęgnacji ogrodów.
Łączy pasję i wiedzę na temat ogrodnictwa z technologią, aby dostarczyć naszym klientom rozwiązania, które sprawiają, że
pielęgnacja ogrodów staje się łatwa i przyjemna.

2674 - Kompaktowy pistolet strumieniowy
Kompaktowy pistolet na wodę z trzema wzorami natryskiwania, idealny do czyszczenia i podlewania.
Dane techniczne:
Spust z blokadą z oddzielnym sterowaniem przepływu
Trzy rodzaje zraszania: strumień, stożkowy i szybkie napełnianie
Gwarancja:
36 miesiące

Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w
niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej
stronie patrz poniżej.
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do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl
podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam
co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.akcesoriów lub części Jeśli
szukasz
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu
nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z
nami.
Kupuj więcej płać mniej !!!
Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.
Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.
Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk zobacz szczegóły kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od
ilości zakupionego produktu.
Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.
Oferta Kupuj więcej płać mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględnianie.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia
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