OFERTA PENTRU APARATE DE AER CONDITIONAT
Societatea Comerciala „Ecolux” SRL este fondată în anul 1995. În prezent Ecolux
este un furnizor calificat de produse si echipamente frigorifice, de ventilare si
conditionare a aerului, cît si de servicii profesioniste de proiectare, montare,
amenajare si întreţinere.
In toiul sezonului de vara compania Ecolux este gata sa va propuna la preturi
avantajoase toata gama de aparate de aer conditionat produse de catre concernul
GREE Electric Appliances Inc. cit si servicii calitative de montare si service.
Termenul de garantie acordat fiecarui aparat este de 18 luni de la montarea acestuia.
GREE Electric Appliances Inc. din anul 1995 anual intra in topul celor mai mari o
suta de exportatori din Asia. Compania mai intii a cucerit piata din Asia, apoi America
de Sud, mai apoi a iesit pe piata Europei si Americii de Nord. Incepind din anul 1996
GREE intotdeauna este recunoscut ca primul brand din China, iar in momentul de fata
ocupa primul loc in lume dupa volumele de producere si nivelul de vinzari. In toti acesti
ani a primit peste 50 de premii nationale si internationale: “Marca comercială a anului”
(Roma, 1999), “Steaua de aur” World Quality Commitment (Paris, 2002), “Platinum
Star” (New York, 2005), “Brand World” (Guangzhou, 2006). GREE este singura
companie producătoare de aparate de aer condiţionat în China, care posedă “Certificat
de export, fără supraveghere”.

Despre aparatele de aer conditionat GREE - www.gree-air.ru
Cum sa procurati un climatizor si sa nu fiti inselati http://vensys.ru/catalog/detail.php?ID=1122
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