
 
  Garancia a služby 

ASKO – NÁBYTOK: Garantujeme prvotriedne služby i zákaznícky servis 

23. 01. 2020 Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, jednotka pre váš domov, patrí medzi najväčších tuzemských 

predajcov nábytku už 29 rokov a po celú dobu kladie dôraz na spokojnosť zákazníkov. Svoje služby 

preto neustále skvalitňujeme a rozširujeme. Okrem toho, že sú na všetkých predajniach k dispozícii 

vyškolení predajcovia, ktorí zdarma ponúkajú odborné poradenstvo s ohľadom na akékoľvek potreby 

zákazníkov, poskytuje ASKO – Nábytok tiež ďalšie služby a garanciu, aby každý nakupujúci vždy 

odchádzal maximálne spokojný. 

 

Garancia kvality 

Náš sortiment vyberajú profesionáli, ktorí starostlivo kontrolujú kvalitu všetkých produktov. A  ak sa 

náhodou stane, že tovar nie je v TOP stave, staviame sa ku každej reklamácii tvárou a snažíme sa ju 

vždy vyriešiť v čo najkratšom čase ku spokojnosti zákazníka. 

 

Garancia ceny 

Snažíme sa mať pre svojich zákazníkov tie najlepšie ponuky na trhu. V prípade, že ale predsa nájdete u 

konkurencie rovnaký výrobok za nižšiu cenu, ukážte nám pred zakúpením ich ponuku. A my vám dáme 

cenu ešte o 10 % nižšiu. 

 

Tovar ihneď k odberu 

Ak ste si vybrali kúsok s označením „Ihneď k odberu“, stačí zaplatiť na pokladni a z výdajného miesta si 

produkt môžete odviezť rovno domov. Žiadne čakanie ani dlhé dodacie lehoty, u nás je to rýchle! 

 

Nákup z pohodlia domova 

V ASKO – Nábytok si môžete vybrať a nakúpiť 24 hodín denne. A to už 10 rokov! Naviac na našom e-

shope pravidelne prebiehajú špeciálne akcie a zľavy na on-line nákup. Potom už len stačí zaplatiť on-

line, na dobierku alebo dokonca na splátky a tešiť sa na váš nový kúsok nábytku.  

 

Click & Collect: Naklikaj on-line a vyzdvihni na predajni 

Ak nechcete riskovať, že vami vybraný  tovar z predajne zmizne, než sa na ňu dostanete, jednoducho 

si ho vyberte z pohodlia domova a my vám garantujeme jeho rezerváciu na predajni – úplne zdarma. 

Zaplatiť môžete on-line alebo až pri prevzatí tovaru, ako sa vám to hodí.  

 

Pomôžeme s platením 

Vybrali ste si vysnívaný kúsok nábytku, ale je to pre vás príliš veľký výdavok? Poradíme vám najlepší 

spôsob financovania a svoj sen si tak môžete jednoducho splniť. A každý mesiac ponúkame výhodný 

splátkový predaj, niet sa čoho báť.  

 

Doprava i montáž od našich špecialistov 

Nakupujte bez starostí. Nemáte možnosť svoj nákup odviezť? Nepoznáte nikoho, kto by vám nábytok 

zmontoval? Vôbec nemusíte zúfať. Veľmi radi vám všetky produkty dovezieme a zaistíme odbornú 

montáž našimi vyškolenými špecialistami.  

 

www.asko-nabytok.sk 

http://www.asko-nabytok./

