
 
Плоскорез  „Стриж” 

 
 

 

Плоскорез „Стриж” е уникален и абсолютно нов 
модел изработен от неръждаема стомана.  

Режещата част е дълга 19 см.  

Предназначен е за обработка на почвата на 
дълбочина до 15 см, за почистване на плевели и 
издънки, за окопаване на растенията и за много 
други земеделски дейности в градината.  

Този инструмент намира изключително добър 
прием Франция и Белгия, където най-често се 

използва за окопаване на лозята и градините. С острия нос се извършва 
разрохкването, а със страничните части се извършва окопаване, загърляне и 
почистването на плевелите. 

На видеото  https://www.youtube.com/watch?v=ZfuX2v9632s  може да се  запознаете 
за начините за работа с култиватора „Стриж”. 

 

Цена 58,00 лв. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 Може да получите допълнителна информация или 

да направите своята заявка на  

E-mail: ekoemo@abv.bg 

GSM: 0888 704219                 тел. 02 8717145 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfuX2v9632s
mailto:ekoemo@abv.bg


 

Условия за доставка 
 

Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на 
до 3-4 работни дни от куриерски фирми Спиди или 
Еконт. 
Плащането се осъществява чрез наложен платеж при 
получаването на пратката или предварително по 
банков път. 
 
Когато поръчката е на стойност над 100,00 лева 
доставката на продуктите е безплатна до офис на 
куриерската фирма. За поръчки на стойност под 
100,00 лева транспортните разходи са за сметка на 
изпращача съгласно условията за доставка на 
съответната куриерска фирма. 

 

Условия за отказ на поръчка 
 

1. Всеки клиент на НЕОЛАБ ООД има право да откаже изпратена поръчка в 
следните случаи: 

 

• Сгрешен наложен платеж 

• Ако клиентът получи различни продукти или не е получил всички поръчани 
продукти 

• Ако клиентът получи продукти с дефекти 

 
2. Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи: 

 
• Ако е направил поръчката и не съществува нито един от посочените в точка 1 

случаи 

• Ако клиентът сам е сгрешил избора на поръчаните продукти. 
 
Връщането на поръчка може да се осъществи само в случай, че изпратените 
продуктите са в добър търговски вид. 
 
Ако отказът е по вина на НЕОЛАБ ООД, разходите за връщане на поръчката се 
поемат от продавача. Ако отказът е по вина на клиента и представител на НЕОЛАБ 
ООД е дал съгласието си, разходите са за сметка на купувача. 
 
Отказ на поръчка може да се направи в рамките на 10 дни от получаването на 
продуктите. 
 
 
 

 
Допълнителна информация относно условията  

за доставка може да получите на   

E-mail: ekoemo@abv.bg  

GSM: 0888 704219                 тел. 02 8717145 

mailto:ekoemo@abv.bg

