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MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ PRINOTH





PRZEDŁUŻONA JAKOŚĆ.
Innowacyjna technologia i wysokiej jakości konstrukcja 
ratraków śnieżnych PRINOTH sprawiają, że są one niezwykle 
wytrzymałe i długowieczne, co umożliwia ich wieloletnią, 
wydajną eksploatację. Maszyny używane są poddawane 
kompletnej renowacji po czym trafiają do sprzedaży. Nasi 
inżynierowie kładą nacisk na szczegółową kontrolę każdego 
elementu oraz wykonują wszystkie niezbędne prace naprawcze 
przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych 
PRINOTH. Używane ratraki zostają odrestaurowane również 
pod kątem wyglądu, zapewniając nowym właścicielom lata 
płynnej i przyjemnej pracy.



MĄDRY WYBÓR, PRAKTYCZNIE JAK NOWY!
Ratraki w standardzie PLATINUM to maszyny demonstracyjne 
spełniające najwyższe oczekiwania klientów, o niskim przebiegu 
motogodzin. W standardzie PLATINUM PRINOTH zapewnia 
gwarancję 1 roku lub 1500 motogodzin.

KOLEJNY DOBRY WYBÓR! 
Ratraki w standardzie GOLD są maszynami używanymi, ale pod kątem 
jakością są jak nowe. Dzięki kompletnej renowacji są w szczytowej 
formie i zadziwiają doskonałym wrażeniem zarówno użytkowym jak i 
wizualnym. W standardzie GOLD PRINOTH zapewnia gwarancję 1 
sezonu lub 600 motogodzin.

GOTOWY DO PRACY! 
Ratraki w standardzie SILVER są przetestowane i sprawdzone pod 
kątem wydajności i niezawodności. Wszystkie wadliwe i uszkodzone 
części zostają naprawione lub wymienione na nowe. Maszyny są 
natychmiast gotowe do pracy. W standardzie SILVER PRINOTH zapewnia 
gwarancję 1 sezonu lub 150 motogodzin.

NA OGRANICZONY BUDŻET!
Ratraki w standardzie BRONZE są najbardziej ekonomicznym 
wyborem i są sprzedawane "tak jak wyglądają". Maszyny mogą 
zostać poddane samodzielnej naprawie i konserwacji. W standardzie 
BRONZE PRINOTH nie udziela gwarancji.

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

Dokonanie zakupu używanej maszyny PRINOTH stało się łatwiejsze poprzez możliwość 
dokonania wyboru standardu maszyny. Sam decydujesz o usługach naprawczych maszyny 
oraz o długości przedłużonej gwarancji.

CZTERY KATEGORIE, 
ALE ZAWSZE DOBRY WYBÓR.



Ekspert potrzebuje wyłącznie jednej rzeczy: 
DOBREJ MYŚLI.

Niezależnie od tego czy przygotowujesz strome trasy narciarskie 
czy kręte, wąskie trasy biegowe u nas znajdziesz odpowiednią 
maszynę dowolnego producenta. Jeżeli nie wybrałeś żadnej 
maszyny spośród naszego asortymentu chętnie pomożemy Ci 
znaleźć to czego oczekujesz. Wysłanie informacji do naszych 
międzynarodowych oddziałów w krótkim czasie pozwoli znaleźć 
odpowiedni model. Po znalezieniu odpowiedniej maszyny nasi 
inżynierowie przygotują maszynę zgodnie z Twoimi 
oczekiwaniami i budżetem. 

Gdy potrzebujesz, zawsze gotowy:
SERWIS PRINOTH

Nawet w przypadku pojazdów używanych naprawa oraz 
wymiana serwisowa może być standardem. Jeżeli zajdzie taka 
potrzeba nasz OPIEKA POSPRZEDAŻOWA doradzi w sposób 
profesjonalny i okaże wsparcie. Jednak każdy kto posiada 
doświadczenie obsługi maszyn PRINOTH wie, że ich ponad 
czasowy projekt zapewnia niskie koszty eksploatacji i 
długotrwałą satysfakcję użytkowania nawet po kilku 
właścicielach.

ZAUFANIE JEST DOBRE, ALE...
OPIECZĘTOWANIE JAKOŚCIĄ PRINOTH JEST 
NAJLEPSZE.

Oczywiście zakup maszyny używanej jest równoznaczny z 
zaufaniem do sprzedającego. Dlatego kładziemy duży nacisk 
na konsultacje indywidualne oraz przejrzystą i starannie 
dobraną gamę produktów i usług. Chcemy być pewni, że po 
powrocie do domu będziesz czuł satysfakcję z dokonanego 
zakupu. Wszystkie nasze używane maszyny przed 
otrzymaniem znaku jakości PRINOTH SEAL OF QUALITY są 
przetestowane i sprawdzone w naszych warsztatach.

CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
PRINOTH ONLINE - MASZYNY UŻYWANE.

Szukasz używanego ratraka PRINOTH i chcesz poznać nasze 
najnowsze oferty? Odwiedź naszą stronę internetową 
www.prinoth.com/used i zobacz naszą szeroką gamę maszyn 
używanych w różnorodnym standardzie. Czekamy na Twoje 
pytania!



PRINOTH AG (ITALY)
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH S.A.S. (FRANCE)
5, Rue Galilée Alpespace B.P. 62
73802 Montmelian, Cedex
Tel. +33 479 84 76 76
Fax +33 479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com

PRINOTH AG (SWITZERLAND)
Gemmistrasse 45
3970 Salgesch
Tel. +41 27 456 26 56
Fax +41 27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH Ltd (CANADA)
1001, J.-A. Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9
Tel. +1 450 776 3663
Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH AB (SWEDEN)
Hantverksvägen 1A
78064 Lima
Tel. +46 280 266 10
info@prinoth.se

PRINOTH GmbH (AUSTRIA)
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
Tel. +43 526 262 121
Fax +43 526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH LLC (USA)
2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, co 81506
Tel. +1 970 242 7150
Fax +1 970 241 6722
prinoth.us@prinoth.com

www.prinoth.com/used

PRINOTH SP. Z O.O. (POLAND) 
ul. Zdrojowa 49
33-300 Nowy Sącz
Tel. +48 574 919 540
Fax +48 18 441 8439
prinoth.poland@prinoth.com




