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Zákaznícke centrá

Bardejov, Radničné nám. 9
Humenné, Nám. slobody 61
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Donáška pracích 
prostriedkov domov
Skoncujte s ťažkopádnym nákupom pracích prostried-
kov v obchodoch. Neničte si chrbticu nosením ťažkých 
nákupných tašiek. Nechajte, nech sa vám o to stará 
niekto iný. 

Vyberte si program, ktorý najviac vyhovuje vašim 
potrebám. My sa postaráme o vaše pracie zásoby. 

Vy periete, 
my sa staráme
Bezstarostné pranie

2 prania za týždeň

8 praní za týždeň

5 praní za týždeň

Dodávka zdarma každých 12 mesiacov

Dodávka zdarma každých 6 mesiacov

Dodávka zdarma každých 9 mesiacov

1x prací prášok 
na biele 

(50 praní)

1x prací prášok 
na biele 

(100 praní)

1x prací prášok 
na biele 

(100 praní)

1x prací prostriedok 
na farebné 
(50 praní)

2x prací prostriedok 
na farebné 
(50 praní)

2x prací prostriedok 
na farebné 
(50 praní)

1x aviváž

2x aviváž

2x aviváž

Program 
ŠTART

Program 
PARTNER

Program 
RODINA



Nová éra prania
Zbavte sa všetkých starostí okolo 
práčky. 
Či už perieme každý deň alebo raz do týždňa, potre-
bujeme na to funkčnú práčku. Keď sa pokazí, nastáva 
komplikovaný proces reklamácie alebo zháňanie 
opravára. Skoncujte s opletačkami a nechajte si doviezť 
a nainštalovať novú práčku, o ktorú sa vám budeme 
po celý čas starať. Uľahčíme vám život aj s nákupom 
pracích prostriedkov. 

Whirlpool TDLR 65230 ZEN
Kapacita prania   6,5 kg
Spotreba energie   146 kWh/rok
Spotreba vody    8800 l/rok
Otáčky odstreďovania  1200 ot/min
Hlučnosť pri praní   51 dB

Whirlpool FSCR 80415 ZEN
Kapacita prania   8 kg
Spotreba energie   196 kWh/rok
Spotreba vody    9900 l/rok
Otáčky odstreďovania  1400 ot/min
Hlučnosť pri praní   49 dB

Bezstarostné pranie

Prenajmite si práčku od VSE 
a starosti prenechajte na nás

Dodáme vám modernú práčku
Donesieme ju priamo do vašej 
domácnosti a hneď aj nainštalujeme
Poskytneme krátke školenie
V prípade záujmu starú práčku 
odvezieme
Prací prostriedok a aviváž doručíme až domov
Ak sa práčka náhodou pokazí, stačí 
zavolať a technik príde k vám
V prípade zdĺhavejšej opravy vám 
dovezieme náhradnú práčku, aby sa vám 
nekopila špinavá bielizeň

S predným plnením S horným plnením

Užite si ticho so 
ZENTechnology™

Zvoľte si program

Zvoľte si práčku

Nová konštrukcia skrine a motor, ktorý 
je pripojený priamo na os bubna, radia 
naše práčky medzi najtichšie na trhu. 
Priamy pohon bubna znižuje vibrácie 
a hlučnosť oproti práčke s remeňovým 
prevodom. Pri praní práčka dosahuje 
hlučnosť iba 49 dB a pri odstreďovaní 
iba 68 dB.

850 mm 900 mm

610 mm 600 mm
595 mm 400 mm

Počet praní 
za týždeň

Počet praní 
za týždeň

Počet praní 
za týždeň

Mesačný 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Mesačný 
poplatok

Dodanie pracích 
prostriedkov 
každých:

Dodanie pracích 
prostriedkov 
každých: Dodanie pracích 

prostriedkov 
každých:

2x
5x

8x

16 €
19 €

22 €
12

mesiacov

9
mesiacov 6

mesiacov

Práčka 
bez programu 

14 €

900 mm

600 mm610 mm

Vyrobené na 
slovensku

Program 
ŠTART

Program 
RODINA

Program 
PARTNER

€

€

€
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