Vážená klientka/ klient,

V prvom rade by som sa vám chcel poďakovať za registráciu v našom e-shope. Rád by som vám
predstavil služby, s ktorými Turbado prišlo minulý rok ako prvé v Európe a teraz už aj na Slovensku.
Jedná sa o nový obchodný model, kde tovar používate ako vlastný, môžete ho predať, darovať,
zničiť, stratiť, atď., ale navyše vďaka Turbado ho môžete kedykoľvek vrátiť alebo vymeniť za nový
model. Môžete ho používať ako dlho chcete a keď sa vám pokazí, na počkanie vám ho opravíme
alebo vymeníme za nový a nestojí vás to nič naviac, než by ste zaplatili inde pri kúpe tovaru.
U nás zaplatíte iba jednu sumu na začiatku, ale dostanete omnoho viac, než pri klasickej kúpe.
V Turbado vašu reklamáciu vyriešime ihneď a nový funkčný tovar rovnakého modelu dostanete
na výmenu. Žiadne čakanie alebo zamietnutie reklamácie. Napríklad, keď sa vám rozbije display
(vada, ktorá nie je krytá zárukou), zaplatíte len za display a dostanete ihneď nový telefón.
Tovar môžete hocikedy vrátiť, či už ho používate deň, mesiac alebo sto rokov vždy vopred viete,
akú sumu zaň dostanete. Či bude ako nový alebo rozbitý a poškodený, vždy dostanete presne
stanovenú časť peňazí späť.
Náš dlhodobý prenájom elektroniky je ideálny pre ľudí a firmy, ktorí si vážia svoj čas a peniaze a
vedia oceniť, že Turbado odstráni všetky neistoty pri výbere a kúpe elektroniky. Postaráme sa o
každú udalosť, s ktorou sa vy ako náš zákazník môžete stretnúť. Dnes, či v budúcnosti, na Slovensku
alebo hocikde v EU ihneď vyriešime každý problém brániaci naplno využívať váš produkt.
Turbado funguje už v 6. Krajinách Európy a v ďalších rokoch pokryjeme celú EU. Tak dostanete
naozaj všade všetky Turbado služby a nikdy, nikde neplatíte viac, ako by ste platili u iných len za
kúpu tovaru.
Pod mojím vedením vám Turbado na Slovensku pomôže a poradí vždy, keď k nám prídete, dodá
a vymení všetku elektroniku naozaj rýchlo. Pritom zachovávame našu ponuku jasnú a zrozumiteľnú.
Stále načúvame vám, našim zákazníkom, aby sme sa zlepšovali v tom, čo si vyžadujete.
Zostávame verní vízii: odstrániť všetky neistoty pri kúpe a vlastníctve elektroniky a poskytnúť iba
to, čo je prospešné. A presne tak dlho, ako si to prajete.

Ďakujem za vašu dôveru

Vargečko
.......................................

Andrej Vargečko
manager Turbado.sk s.r.o.

RELAXUJTE
TURBADO: RELAXUJTE, TEŠTE SA A TO
STÁLE S ÚSMEVOM. TÝMTO SKVELÝM
ROZHODNUTÍM ZÍSKATE NIELEN
NAJNOVŠIU ELEKTRONIKU, ALE AJ
POCIT BEZPEČIA A SPOKOJNOSTI.
TURBADO JE SPOĽAHLIVÝ WEBSHOP
S MEDZINÁRODNÝM ZASTÚPENÍM.

ZAŽITE POCIT BEZPEČIA A SPOKOJNOSTI

VYSKÚŠAJTE NÁS, URČITE TÝM
UROBÍTE DOBRÚ VEC.

VŠETKA DOPRAVA ZDARMA
VŠETKO VŽDY SKLADOM
30-DŇOVÁ SKÚŠKA TOVARU
ZÁRUČNÝ SERVIS DO 48 HODÍN
GARANTOVANÝ ODKUP TOVARU ZA DOHODNUTÉ CENY
SLOVENSKÁ FIRMA S MEDZINÁRODNÝM ZASTÚPENÍM
JEDNODUCHÁ OBJEDNÁVKA A BEZPEČNÁ PLATBA
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