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·irok˘ sortiment sluÏeb, to je AK elektro v Letovicích

Po pfiíchodu do prodejny vás
pfiekvapí velk˘ a rozmanit˘ sorti-
ment spotfiebiãÛ, které je zde moÏ-
né zakoupit. Najdete zde praãky,
myãky, chladniãky, kuchyÀské ro-
boty a mixéry, varné konvice, ve-
stavûné spotfiebiãe do kuchynû
a drobné kuchyÀské spotfiebiãe,
audio a video techniku.

Na prodejnû také mÛÏete zakou-
pit domácí v˘robník perliv˘ch ná-
pojÛ Sodastream s ‰irokou ‰kálou
sirupÛ. Kromû prodeje AK elektro
zaji‰Èuje i servis a v˘mûnu náplní
do Sodastreamu. V jarních mûsí-
cích jsme roz‰ífiili na‰i nabídku
o zahradní techniku znaãky FI-
ELDMANN.

Vedle prodeje spotfiebiãÛ se AK
elektro specializuje také na mon-
táÏe a prodej satelitní techniky od
operátorÛ Skylink a Cslink. Dále
pan Koudelka poskytuje odborné
poradenství, které mnozí pfied ná-
kupem spotfiebiãe ocení.

Mimo bûÏnou nabídku nabízí
AK elektro v˘bûr z mûsíãního letá-
ku Planeo Elektro se zv˘hodnûn˘-
mi cenov˘mi nabídkami, kter˘ je

rozná‰en po‰tou. Firma také zaji‰-
Èuje rozvoz nov˘ch a svoz star˘ch
spotfiebiãÛ od zákazníkÛ. Pfiímo na

prodejnû si pak zákazník mÛÏe ne-
chat zprostfiedkovat splátkov˘ pro-
dej od spoleãností Home Credit

a Cetelem. Pan Koudelka je‰tû do-
dává: „Na‰im cílem je individuální
pfiístup ke kaÏdému zákazníkovi,
aby se pfii koupi cítil dobfie a spo-
kojenû. SnaÏíme se mu poradit
a pomoci pfii v˘bûru spotfiebiãÛ.
Na‰ím mottem je spokojen˘ zá-
kazník, kter˘ se k nám bude rád
vracet. V‰em na‰im stávajícím
a nov˘m zákazníkÛm dûkujeme za
pfiízeÀ, kterou nám projevují,
a pfiejeme jim hezkou dobu ad-
ventní.” Dal‰í informace vãetnû
nabízeného sortimentu najdete na
www.akelektro.eu.
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Snad kaÏd˘ obyvatel Letovic, kter˘ potfiebuje koupit spotfiební elektrotechniku, nav‰tíví pana Antonína Koudelku a je-
ho prodejnu AK elektro v Letovicích. Od loÀského roku je firma pfiestûhována v novû zrekonstruovan˘ch prostorách na
ulici âeskobratrská 1067, vedle prodejny Albert. Na 300 m2 si opravdu kaÏd˘ zákazník najde a vybere to, co mu právû
chybí ãi co by potfieboval koupit. 

Prodejna AK elektro v Letovicích.


