
Proszę wypełnić poniższy formularz i dołączyć go do paczki: 

DICTUM GmbH • Usługi ostrzenia 

Gottlieb-Daimler-Str. 3 •  94447 Plattling • Niemcy

Data, miejscowość          Podpis

ARTYKUŁ Cena za szt. Liczba Załączono kupon na ostrzenie Uwagi

Noże 7,00 €

Siekiery, dłuta tokarskie, dłuta rzeźbiarskie, noże snycerskie, nożyce 
domowe 9,00 €

Dłuta ciesielskie (tylko ostrzenie fazy i honowanie spodu) 6,00 €

Dłuta ciesielskie (ostrzenie fazy i spodu części roboczej) 
Obejmuje także obciąganie oraz polerowanie spodu części roboczej 13,00 €

Noże do strugów (ostrzenie fazy oraz „trik z linijką”* na spodzie 
części roboczej) 6,00 €

Noże do strugów (ostrzenie fazy i spodu) 
Obejmuje także obciąganie oraz polerowanie spodu części roboczej 13,00 €

Nożyce ogrodowe i sekatory 12,00 €

Nożyce fryzjerskie i brzytwy 19,00 €

Uwagi

ZLECENIE OSTRZENIA

NADAWCA ADRES DOSTAWY (jeżeli inny)

Imię i nazwisko, ulica

numer domu, kod 

pocztowy

Miejs

cow

ość 

kraj

Telefon (w razie pytań) 

nr klienta (jeśli dostępny)   

e-mail 

*»Trik z linijką« – metoda Lie-Nielsena: Kładziemy cienką stalową linijkę na długiej krawędzi drobnoziarnistej osełki i polerujemy samą końcówkę spodu ostrza na jej przeciwległej krawędzi. 
Zajrzyj do zakładki »Ostrzenie noży do strugóww« dziale wiedzy specjalistycznej na stronie www.dictum.com    Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

 Usługa ostrzenia premium  Kupon na ostrzenie

Produkty oznaczone tymi symbolami możesz bezpłatnie oddać do 
naostrzenia przez naszych fachowców. Wyślij nam zakupiony u nas produkt 
wraz z kuponem na ostrzenie. W ciągu kilku dni otrzymasz swoje naostrzone 
za darmo narzędzie tnące. Poniesiesz jedynie koszty przesyłki pocztowej.

Więcej informacji o ogólnych warunkach usług ostrzenia można uzyskać pod 
numerem:  +49 (0)9931 4058-971

DICTUM - Usługi ostrzenia

Nasz profesjonalny serwis w ciągu kilku dni naostrzy Twoje narzędzia i 
odeśle je z powrotem. Możesz także ustalić termin odbioru osobistego 
w jednym z naszych sklepów. W takim wypadku prosimy o podanie 
stosownej informacji w formularzu zlecenia usługi. Wraz z naostrzonymi 
narzędziami otrzymasz rachunek, który możesz wygodnie opłacić na 
miejscu lub przelewem. Cennik usług ostrzenia znajdziesz na naszej 
stronie internetowej oraz w niniejszym formularzu.
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Nie można łączyć z kuponem  
na ostrzenie.

Nie można łączyć z kuponem  
na ostrzenie.

Imię i nazwisko, ulica

numer domu, kod 

pocztowy

Miejs

cow

ość 

kraj

Telefon/faks 

 


