PERSMEDEDELING
Vind de hogedrukreiniger die bij u past
KÄRCHER INTRODUCEERT DE …
KÄRCHERKIEZER
22 maart 2012 – Geen hogedrukreiniger is dezelfde. Dus voordat u naar
de winkel loopt, surft u best even naar www.karcher.nl en raadpleegt u
er de KärcherKiezer, een overzichtelijke webmodule die u als
consument helpt bij het kiezen van het juiste apparaat uit het ruime
Kärcher-consumentenprogramma.

Kwaliteit en duurzaamheid krijgt u gegarandeerd bij iedere Kärcherhogedrukreiniger. Dat is gelukkig geen selectiecriterium. Uw keuze wordt
echter wel bepaald door de toepassing van het apparaat. Of u de
hogedrukreiniger gaat gebruiken voor fiets, auto, terras of boot, met de
KärcherKiezer vindt u snel het geschikte toestel.

In enkele stappen

In de KärcherKiezer volstaat het enkele vragen te beantwoorden om te
ontdekken welke hogedrukreiniger het best voldoet aan uw wensen en
gebruiksbehoeften. Slechts een paar muisklikken en de KärcherKiezer toont
u het ideale apparaat. Aan elk apparaat is een uniek label gekoppeld. U hoeft
uw Kärcher-hogedrukreiniger dan alleen nog in huis te halen. Zo eenvoudig
is dat!

De KärcherKiezer zet bovendien ook de juiste accessoires overzichtelijk
naast elkaar. Op die manier is uw hogedrukreiniger nog beter afgestemd op
uw individuele wensen.

Persoonlijke service

De consument die de KärcherKiezer gebruikt, kan rekenen op een
persoonlijke service achteraf. Via e-mail houdt Kärcher u immers op de

hoogte van speciale aanbiedingen en acties voor uw type hogedrukreiniger
en krijgt u handige tips & tricks, bijvoorbeeld voor het onderhoud van het
apparaat.

Maak snel kennis met deze handige online tool op www.karcher.nl !

Van 1 maart tot en met 30 juni 2012 voert Kärcher een speciale actie om de
5 jaar garantie te promoten die geldt op alle toestellen vanaf 125 euro. De
komende maanden komt u de KärcherKiezer ongetwijfeld nog tegen op radio
en internet!

Voor meer informatie:
KÄRCHER b.v. – Postbus 474 - 4870 AL Etten-Leur
Tel: 0900/33.666.33 - Fax: 0900/33.555.33 – e-mail : bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl

