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RECENZE OD ZÁKAZNÍKA NA NAŠE
POMOCNÉ UNIVERZÁLNÍ STABILIZAČNÍ PÁSY - JP SYSTÉM
21. 07. 2015 nám zaslal náš zákazník svoji zkušenost s našimi
Pomocnými univerzálními stabilizačními pásy - JP Systém.
e-mail ze dne 15. 07. 2015 01:
Dobrý den pane Píbale,
pásy dnes dorazily domů.
Namontoval jsem je opatrně (bez poškození) do auta - trochu jsem s tím zápasil, musel jsem k tomu použít i Vaše
instruktážní video, ale každopádně vypadají, že dokážou dceru jistit mnohem lépe než naše současné xxx kopie
pásů Careva Combi.
O víkendu je vyzkoušíme na delší trase a začátkem příštího týdne bych Vám dal vědět, zda Vám je vrátíme poštou
zpět, nebo zda si tyto pásy ponecháme a zaplatíme Vám je.
Pak bych Vám mohl zaslat zpět i Sparco pásy, které jste nám dodal při úpravě auta, pokud je využijete - jsou úplně
nové, nepoužité, hned od počátku jsme je vyměnili za naše starší pásy, protože Sparco pásy dceru nedokázaly
zajistit při jízdě ve stabilním sedu.
Děkuji a s pozdravem
pan Roman
e-mail ze dne 21. 07. 2015 02:
Dobrý den pane Píbale,
o víkendu jsme vyzkoušeli na jedné dvouhodinové jízdě použití Vašich stabilizačních pásů.
Dcera v nich seděla opravdu mnohem jistěji, proti Sparco pásům a Careva Combi pásům je to o několik řádů lepší.
U vašich pásů je jediný problém v tom, že jdou docela natěsno kolem krku, ale to je asi daň za jejich dobré vedení.
Až bude dcera vyšší (teď má cca 150 cm), předpokládám, že vedení pásů bude lepší.
Pásy bychom si tedy už ponechali, prosím proto o zaslání informací pro platbu.
Zároveň prosím o informaci, zda nějak využijete a mám Vám zaslat zpět původní Sparco pásy - pro nás jsou
zbytečné, jsou nepoužité, pro dceru jsou nevhodné a jsou proto jako nové.
Děkuji a s pozdravem
pan Roman
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