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ASKO – NÁBYTOK otvorí svoju ôsmu predajňu v Prešove  

B r a t i s l a v a / P r e š o v, 22. 06. 2020 – Nábytkársky reťazec v piatok 26. júna otvorí svoju ôsmu 

predajňu na Slovensku, a to práve v centre východu – v Prešove. Nová pobočka na Rusínskej ulici 

bude výnimočná tým, že v nej zákazníci nájdu najväčšie kuchynské štúdio. Počas slávnostného 

otvorenia bude klientov čakať moderovaný program, špeciálne zľavy, množstvo súťaží a darčeky 

k ich nákupom. 

Prešovská predajňa privíta zákazníkov výhodnými zľavami a darčekmi. „Prvých 250 zákazníkov 

odmeníme nákupnou poukážkou v hodnote 10 eur. Na kolese šťastia si budú môcť nakupujúci vytočiť 

aj ďalšie výhody, ako napríklad aj 50 %-nú zľavu na nákup nábytku a dopravu zdarma, zľavu na doplnky 

do domácnosti či spomienkový darček k ich nákupu,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová 

riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK.  

Nová pobočka na východe bude výnimočná tým, že bude disponovať najväčším kuchynským štúdiom 

na Slovensku v rámci svojej siete predajní. „Naši zákazníci budú môcť využiť služby našich vyškolených 

poradcov, ktorí im poradia s plánovaním kuchyne a jej zariaďovaním. V našom štúdiu im zdarma pre 

lepšiu predstavivosť vyhotovíme 3D model novej kuchyne. Ak sa rozhodnú kuchyňu zakúpiť u nás 

vyšleme k nim domov nášho montážnika, ktorí skontroluje všetky rozmery priamo na mieste. Po 

objednaní kuchyne ju rovnako zdarma odvezieme k zákazníkom domov a zmontujeme,“ informuje 

Andrea Štěpánová.  Práve v súvislosti s kuchyňami budú môcť klienti využiť ešte ďalšiu z výhod a to až 

50 %-nú zľavu na plánované kuchyne, 20 % zľavu na bytové doplnky, koberce a svetlá, ale i 0 % úrok na 

kuchyne a sedacie súpravy pri nákupe na splátky. 

V piatok, 26. júna 2020, budú počas slávnostného otvorenia zároveň prebiehať súťaže aj na sociálnych 

sieťach ASKO – NÁBYTOK. ,,Odporúčam sledovať našu stránku, tam sa dozvedia naši klienti viac. 

Veríme, že každá výhra poteší,“ dopĺňa marketingová riaditeľka ASKO – NÁBYTOK. 

 

 

O spoločnosti  

Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, súčasť rodinnej podnikovej skupiny PORTA so sídlom v Nemecku, patrí medzi 

tuzemských predajcov nábytku s tradíciou už od roku 2006, keď spoločnosť otvorila svoju prvú predajňu v Nitre. 

S heslom „Nábytok pre všetkých“ ponúka vo svojich 7 predajniach po celej Slovenskej republike kompletný 

sortiment vybavenia domácnosti, bytových doplnkov a kuchýň na mieru. S cieľom umožniť nákup ponúkaného 

sortimentu aj on-line, z pohodlia domova, prevádzkuje od roku 2010 aj e-shop.  

Spoločnosť kladie zásadný dôraz na spokojnosť zákazníkov, preto ponúkané služby neustále skvalitňuje a 

rozširuje. Nasledovanie najnovších trendov sa zároveň premieta aj do renovácie obchodnej siete. Zákazníkovi sú 

v predajniach ASKO – NÁBYTOK k dispozícii vyškolení predajcovia, ktorí ponúkajú odborné poradenstvo s 

ohľadom na možnosti a priania každého klienta. Potreby náročnejšieho zákazníka uspokojí realizácia zákaziek na 

mieru. Špecializované kuchynské štúdiá v každej z predajní poskytujú kompletný servis – od 3D návrhu, výroby, 

až po dopravu a montáž kuchyne.  

Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.asko-nabytok.sk. 
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