Konkurencia síce nespí, no len jeden je ten pravý – LB SERVIS

Kúp pokladňu bez ľaku!
Už ani cent navyše!

Máte už dosť ponúk či reklám, ktoré vás neuveriteľne navnadia, no cena, kvalita či
vlastnosti daného produktu sa zďaleka odlišujú od reality? Nebaví vás utekať natešený
do obchodu v nádeji, že ušetríte desiatky eur, no práve naopak, vo vrecku vám budú ešte
nejaké chýbať? Tak bacha, ak sa tomu chcete vyhnúť, pozorne sa začítajte do
nasledujúcich riadkov.
Pútavé reklamy sú všade okolo nás, nabádajú vás na tie najlacnejšie potraviny, nábytok,
elektroniku, paušály, jednoducho v ponuke trhu je už takmer všetko, na čo si len spomeniete.
Buďte si však istý, že nie je všetko zlato, čo sa blyští a častokrát preto odchádzate z predajní
so sklopenými ušami.
A taký je aj svet pokladní. Niektoré vám slovenskí predajcovia ponúkajú ako na podnose za
pár drobných, no k tomu, aby ste hociktorú z nich mohli používať, si musíte ešte zaplatiť
mnohé ďalšie položky, čiže vás to v konečnom dôsledku bude stáť oveľa viac, ako by ste
čakali. Smutné taktiež je, že spomínaní výrobcovia neraz uvádzajú ceny bez DPH, čiže už pri
otvorení úst pri pulte sa bavíte o 20 percentách navyše. Ak si myslíte, že bude niekoho potom
zaujímať, že ste zbytočne strácali čas, drali si nohy či nebodaj odriekli vzrušujúce rande
naslepo, ste na omyle!
Jediný predajca na Slovensku, ktorého ponuka sa k vám dostala z reklamy, letáku, internetu či
dajme tomu prostredníctvom vášho kamaráta a nebude vás stáť ani cent navyše, ba čo viac,
zopár vecí dostanete úplne zdarma, je LB SERVIS. Nie v zafajčených priemyselných
podnájmoch, ale vo vlastných útulných priestoroch spoločnosti na Kašmírskej ulici na
Trnávke, na Kadnárovej ulici v bratislavskej Rači a na Hečkovej ulici v Pezinku - Grinave
vám početný personál všetko dôležité bez mihnutia oka ochotne vysvetlí, zaškolí vás,
v prípade problémov vám bude k dispozícii na telefóne, prípadne zájde ku vám priamo na
vašu prevádzku. My totiž nefungujeme spôsobom „jeden chlap na všetko“  .
Naša spoločnosť je víťazom prestížnej súťaže Dílerská liga 2015. Vtedy sme sa totiž stali
najväčším predajcom fiskálnych zariadení na celom Slovensku. Najlepšími na trhu sme sa ale
nestali náhodou. Všetky pokladne, vrátane celého príslušenstva, máme k dispozícii okamžite
na sklade. Každá dodávateľská firma s nami mimoriadne rada spolupracuje, pretože všetky
pohľadávky uhrádzame ešte pred ich splatnosťou. Kiež by sme sa takéhoto prístupu dožili aj
my pri niektorých „partneroch“ ...
Veríme, že aj Vy nás navštívite a vyskúšate si na „vlastnej koži“, ako funguje spoločnosť,
ktorá sa už takmer 16 rokov stará o niekoľko tisíc spokojných zákazníkov. Ste srdečne vítaní!

Kde nás nájdete?
Kašmírska 17, Bratislava – Trnávka, Mobil: 0918 660 670
Kadnárova 37, Bratislava – Rača, Mobil: 0905 660 670
Hečkova 1, Pezinok – Grinava, Mobil: 0905 300 061

Viac info: www.pokladna.sk, www.LBSERVIS.sk

