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Black&Decker Wiertarko wkrętarka akumulatorowa
14,4V Li-Ion 1,3Ah EGBL14K-QW
kategoria: KATEGORIE > Narzędzia akumulatorowe > Wiertarko wkrętarki akumulatorowe

Producent: Black & Decker
Cena brutto: 441,11 zł
Cena netto: 358,63 zł
Kod QR:

Wiertarko wkrętarka Black&Decker EGBL14K-QW:

Moc i prędkość do wiercenia w drewnie, metalu oraz do szerokiego zakresu prac
wkrętarskich
10 ustawień momentu obrotowego: dla precyzyjnego wkręcania w różnego rodzaju
materiały przy użyciu wkrętów o różnych rozmiarach
Akumulator Li-Ion: utrzymuje ponad 80% ładunku przez ponad 90 dni w przypadku braku
użycia. Brak potrzeby ładowania przed każdym użyciem
Zmienna prędkość pracy: dla pełnej kontroli przy pracach wiertarskich oraz podczas
wkręcania
System wsuwanego mocowania akumulatora: dla szybkiej i łatwej wymiany oraz pewnego
umocowania akumulatorów
Okładziny rękojeści ANTI-SLIP: dla pewnego uchwycenia narzędzia podczas pracy
Walizka: do wygodnego przechowywania narzędzia i akcesoriów
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Black & Decker jest pewny jakości produkowanych przez siebie produktów i oferuje
ponad-przeciętne warunki gwarancyjne dla ich użytkowników. Warunki te są dodatkowe w
stosunku do Twoich uprawnień ustawowych i nie w żadnej mierze ich nie podważają. Gwarancja
jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Wolnego Handlu.

Jeśli Twój zakupiony produkt Black & Decker ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałowej lub
wady montażu w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, Black & Decker gwarantuje wymianę
wszystkich uszkodzonych części i naprawę produktu, z wyłączeniem elementów podlegających
normalnemu zużyciu wskutek eksploatacji, aby ograniczyć do minimum niedogodności dla
klienta pod warunkiem, że:

produkt nie był używany do zastosowań profesjonalnych,
produkt nie był niewłaściwie używany,
produkt posiada trwałe uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi,
(przedmiotami, substancjami, w wyniku wypadków, itp.),
były podejmowane próby naprawy przez osoby inne niż autoryzowani agenci serwisowi
Black & Decker lub pracownicy Black & Decker.

Składając reklamacje należy przedłożyć sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanej stacji
serwisowej dowód zakupu, a Twój produkt musi posiadać znak CE na tabliczce znamionowej, jak
pokazano poniżej:
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