Dane aktualne na dzień: 24-01-2020 18:24

Link do produktu: https://pajm.pl/dt9541-qz-dewalt-wiertlo-extreme-2-sds-plus-do-betonu-10x150x210mm-1sztdt-9541-p-8958.html

DT9541-QZ DeWALT Wiertło
EXTREME 2 SDS-PLUS do
betonu 10x150x210mm 1szt.
DT 9541
Cena brutto

17,05 zł

Cena netto

13,86 zł

Dostępność

W naszym magazynie powyżej 5 jednostek
magazynowych

Czas wysyłki

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

Numer katalogowy

DT9541-QZ

Kod producenta

DT9541-QZ

Kod EAN

5035048055168

Producent

Dewalt

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

Cechy użytkowe:

Innowacyjne wiertła EXTREME 2™ zaliczają się do najlepszych pod względem prędkości wiercenia, żywotności i
wytrzymałości
Doskonały rodzaj węglika spiekanego zapewnia optymalną żywotność i wytrzymałość
Optymalna konstrukcja rowków umożliwia skuteczne odprowadzanie urobku
Utwardzony rdzeń gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i redukuje ryzyko złamania się wiertła
Nowy kąt wierzchołkowy końcówki zapewnia lepszą penetrację materiału, żywotność wiertła i szybsze wiercenie
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Dane techniczne:
Średnica 10 mm
Długość robocza 150 mm
Długość
210 mm
Mocowanie SDS-PLUS

Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmie 1 rok
- Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.
- Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.

Rejestracja gwarancji
(kliknij zdjęcie)

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:
1 x Produkt wymieniony w nazwie oferty
1 x Wybrany dokument sprzedaży
TERMIN WYSYŁKI:
Termin wysyłki oraz ilość która jest dostępna w naszym magazynie jest pokazana na karcie produktu obok zdjęcia
TERMIN WYSYŁKI DLA PRODUKTÓW WYSTAWIONYCH NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO:
Podany w ofercie czas realizacji dotyczy dni roboczych, i w 99,9% zamówień dotrzymujemy tego terminu, ale w związku z tym,
że prowadzimy również sprzedaż stacjonarną i hurtową, może się zdarzyć, że zamówionego produktu nie będziemy mieli na
stanie
(dotyczy to ofert z ilością do wyczerpania stanu magazynowego - oferta ta oznacza że wystawiony produkt mamy w ciągłej
sprzedaży i jest na bieżąco domawiany)
W takich sytuacjach skontaktujemy się z Tobą, oraz niezwłocznie go dla Ciebie ściągniemy i wyślemy.
(czas takiej realizacji nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, pod warunkiem że zamawiany produkt będzie dostępny u
importera).
Szanowny Kliencie, szanujemy Twój czas, i rozumiemy Twoje potrzeby, więc jeśli bardzo zależy Ci na czasie zanim kupisz
skontaktuj się z nami podamy Ci aktualną dostępność tego produktu. Unikniemy nerwowych sytuacji na których ani nam, ani
Tobie nie zależy.

Jeśli produktu który znalazłeś w wykazie akcesoriów lub części nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na
serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz. W odpowiedzi podamy Ci jej 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.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj więcej płać mniej !!!
Szanowny Kliencie oferujemy Ci zakup oryginalnych części i akcesoriów z dodatkowym rabatem w zależności od ilości
zakupionych produktów.
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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.

Części zamienne i akcesoria:
Oryginalne części zamienne są produkowane z zastosowaniem tych samych norm, co części oryginalne, można więc mieć
pewności co do ich niezawodności i działania. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub części nieodpowiednich
jakościowo może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania Twojego urządzenia, spowodować jego uszkodzenia, jak
również może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia operatora .
Stosując oryginalne części zamienne i akcesoria, wykonane z najlepszych materiałów i dokładnie odpowiadające technicznym
wymaganiom Twojego urządzenia, zagwarantujesz mu bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Posiadamy wiele części i akcesoriów do sprzedawanych przez nas produktów, sprawdź inne nasze oferty.
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.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.
PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
2019 Cennik Dewalt
2019 Katalog Dewalt
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