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Štartuje Veľký letný výpredaj v ASKO – NÁBYTOK 

Bratislava, 25. 6. 2020 – Viac ako 1 000 zlacnených produktov a cenové zvýhodnenie až do výšky 70 

%, to ponúka v rámci obľúbenej letnej výpredajovej akcie spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, jeden 

z najväčších predajcov nábytku na slovenskom trhu. „Zákazníci sa môžu tešiť na už tradičné výrazné 

letné zľavy, ktoré štartujú v našich pobočkách už dnes. Výhodný nákup môžu uskutočniť až do 

13. augusta, kedy akcia končí,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO 

– NÁBYTOK a dopĺňa, že zľavy budú prebiehať naprieč celým sortimentom: „Výhodne nakúpiť tak 

môžete ako kompletné vybavenie spální a obývacích izieb, tak i drobný nábytok do predsiene, 

komody a skrinky alebo ostatné bytové doplnky.“ 

Vďaka veľkému výpredaju skladov si môžete zadovážiť množstvo nábytku i dekorácií za úžasné ceny. 

Nielenže svojmu bývaniu dodáte nový šmrnc, ale navyše značne ušetríte. Pri výbere nábytku môžete 

využiť pomoc odborníkov na predajniach. Tí vám s vhodným výberom toho pravého kúska radi 

pomôžu. Akcia prebieha vo všetkých predajniach ASKO – NÁBYTOK i na e-shope www.asko-nabytek.sk, 

a to až do 13. augusta 2020. Tovar si teda môžete vybrať priamo na predajni, online na e-shope alebo 

môžete využiť službu Click & Collect, ktorá ponúka online objednanie s osobným odberom na vami 

vybranej pobočke. 

Tradícia spoločnosti ASKO – NÁBYTOK na Slovensku siaha až do roku 2006, kedy otvorila prvú predajňu 

v Nitre. V súčasnosti ponúka v 7 slovenských a 13 českých predajniach rozsiahly sortiment nábytku pre 

širokú cieľovú skupinu. Spoločnosť neustále zlepšuje svoje služby a stavia zákazníkov na prvé miesto. 

V predajniach sa preto môžete poradiť so špecialistami, ktorí nábytok pomôžu naplánovať priamo na 

mieru. Taktiež môžete využiť možnosti moderných kuchynských štúdií, alebo využiť ďalšie z mnohých 

služieb 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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