
 
  Garance a služby 

ASKO – Nábytek: Garantujeme prvotřídní služby i zákaznický servis 

01.02.2020 Společnost ASKO – NÁBYTEK, jednička pro váš domov, patří mezi největší tuzemské 

prodejce nábytku již 29 let a po celou dobu klade důraz na spokojenost zákazníků. Své služby proto 

neustále zkvalitňujeme a rozšiřujeme. Kromě toho, že jsou na všech prodejnách k dispozici vyškolení 

prodejci, kteří zdarma nabízejí odborné poradenství s ohledem na jakékoli potřeby zákazníků, 

poskytuje ASKO – Nábytek také další služby a garance, aby každý nakupující vždy odcházel maximálně 

spokojený. 

 

Garance kvality 

Náš sortiment vybírají profesionálové, kteří pečlivě kontrolují kvalitu všech produktů. A pokud se 

náhodou stane, že zboží není v TOP stavu, stavíme se ke každé reklamaci čelem a snažíme se ji vždy 

vyřešit v co nejkratším čase ke spokojenosti zákazníka. 

 

Garance ceny 

Snažíme se mít pro své zákazníky ty nejlepší nabídky na trhu. V případě, že ale přeci jen najdete u 

konkurence stejný výrobek za cenu nižší, ukažte nám před zakoupením jejich nabídku. A my vám dáme 

cenu ještě o 10 % nižší. 

 

Zboží ihned k odběru 

Pokud jste si vybrali kousek s označením „Ihned k odběru“, stačí zaplatit na pokladně a z výdejního 

místa si produkt rovnou můžete odvézt domů. Žádné čekání ani dlouhé dodací lhůty, u nás je to rychlé! 

 

Nákup z pohodlí domova 

U ASKO – Nábytek si můžete vybrat a nakoupit 24 hodin denně. A to už 10 let! Navíc na našem e-shopu 

pravidelně probíhají speciální akce a slevy na on-line nákup. Pak už jen stačí zaplatit on-line, na dobírku 

nebo dokonce na splátky a těšit se na váš nový kousek nábytku.  

 

Click & Collect: Naklikej on-line a vyzvedni na prodejně 

Pokud nechcete riskovat, že vámi vybrané zboží z prodejny zmizí, než se na ni dostanete, jednoduše si 

ho vyberte z pohodlí domova a my vám garantujeme jeho rezervaci na prodejně – úplně zdarma. 

Zaplatit můžete on-line nebo až při převzetí zboží, jak se vám to hodí.  

 

Pomůžeme s placením 

Vybrali jste si vysněný kousek nábytku, ale je to pro vás příliš velký výdaj? Poradíme vám nejlepší 

způsob financování a svůj sen si tak můžete jednoduše splnit. A každý měsíc nabízíme výhodný 

splátkový prodej, není se čeho bát.  

 

Doprava i montáž od našich specialistů 

Nakupujte bez starostí. Nemáte možnost svůj nákup odvézt? Není nikdo, kdo by vám nábytek 

smontoval? Vůbec nemusíte zoufat. Moc rádi vám všechny produkty dovezeme a zajistíme odbornou 

montáž našimi vyškolenými specialisty.  

 

www.asko-nabytek.cz 

http://www.asko-nabytek.cz/

