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Puitmaterjali saagimine
Puitmaterjale saevad BAUHAUSi saemehed millimeetrilise 
täpsusega, olgu siis tegemist töötasapinna, seinaplaadi või 
vineeriga. Sina annad mõõtmed ja saemehed saevad materjali 
täpselt mõõtu. Nii lihtsalt see BAUHAUSis käibki!

Teenused on BAUHAUSis olulisel kohal
Kuidas saab BAUHAUS sind aidata? BAUHAUS ei müü mitte ainult elektriseadmeid ja ehitusmaterjale. Meie müüjad-konsultandid on sinu teenistuses, 
kui sul on plaanis remont, mõni suurem ehitusprojekt või vajad lihtsalt professionaalset nõustamist. Kojuveoteenus on seega üksnes algus. 

Paigaldame monteerime kokkuleppehinnaga
Teostame väga erinevaid paigaldustöid! Paigaldame näiteks 
põrandaid, uksi, treppe, segisteid, valamuid, õhupuhasteid, 
WC-potte, dušiseinu ja -nurki, elektrikeriseid ja saunalavasid. 
Ning vajadusel teostame lisaks ka muid paigaldustöid – küsi 
julgelt!  

Puitmaterjali saagimine
BAUHAUS Eesti UÜ (edaspidi “Bauhaus” või “müüja”) annab Eesti 
BAUHAUSi kaubamajadest ostetud elektri- ja mootorseadmetele 
(edaspidi “seade” või “toode”) garantii viis (5) aastat ostupäev-
ast arvates eeldusel, et ostukviitung esitatakse BAUHAUSile ja et 
tarbija on toiminud vastavalt käesolevatele garantiitingimustele. 
BAUHAUS Eesti annab Eesti kaubamajast ostetud elektri- ja 
mootorseadmetele 5-aastase garantii. Garantiitingimused 
kehtivad ainult eraklientidele.

AASTAT
Vastavalt meie 

garantiitingimustele

Renditeenus
Lihtsusta oma kodu-, aia- ja ehitustöid, ilma et teeksid selleks 
suuri investeeringuid. Seadmeid, mida vaid harva kasutad, pakub 
sulle valikuna ka meie renditeenus – praktiline, soodne ja 
paindlik lahendus. Siit leiad professionaalseid masinaid ja 
seadmeid paljude tööde teostamiseks. 

Haagiselaenutus
Vahel võivad BAUHAUSis sooritatud ostud tavapärasest 
suuremaks osutuda, eelkõige siis, kui käsil on renoveerimistööd 
või suuremad ehitusprojektid. Ja siis ei pruugi sinu sõiduauto 
tehtud oste enam ära mahutada. BAUHAUS ulatub sulle sel juhul 
oma abistava käe, andes ostetud kaupade kojuveoks sinu 
käsutusse haagise.

PLUS CARD
PLUS CARD tagab ettevõtjatele mugavad ja kasulikud ostud. Iga 12 
kuu järel kantakse automaatselt 10% rahast, mille eest oled 
boonuseperioodi vältel BAUHAUSist tooteid ostnud, sinu panga-
kontole tagasi. Boonuse saamise eelduseks on, et ostude 
kogusumma oleks boonuseperioodi jooksul vähemalt 5 000 EUR.

Kojuvedu
BAUHAUSi kojuveoteenus on alati valmis sind aitama. Soovid, et 
tooted sulle koju tuuakse? Materjalide ehitusplatsile toimeta-
miseks on vaja kraanat? BAUHAUS teab neid probleeme ja leiab 
nende jaoks lahenduse. Raskeid ja kogukaid oste ei pea sa ise 
transportima – siin tuleb sulle appi meie kojuveoteenus. 

Parima Hinna Garantii
Keeruliste eripakkumiskampaaniate asemel on BAUHAUSis 
lihtsalt alati parimad hinnad. BAUHAUSi klientide jaoks on hinnad 
alati soodsad ja toodete kvaliteet ühtlane. Selle tagab BAUHAUSi 
Parima Hinna Garantii. Leides 14 päeva jooksul ostupäevast 
identse toote, mis on odavam kui meilt ostetud toode, saad toote 
BAUHAUSist 12% odavamalt kui konkurendil. Ei kehti e-poodide, 
mõõtu lõigatud toodete tellimustoodete ja lõpumüükide puhul.


