
Szanowni Państwo. 

 

Klienci często zadają nam pytanie, dlaczego destylatory V.S.O.P. są drogie? 

Zawsze odpowiadamy tak samo i wyjaśniamy, Ŝe porównywanie zupełnie róŜnych 

produktów, wręcz biegunowo odległych tylko poprzez pryzmat ceny, jest wysoce 

nieprawidłowy i nie miarodajny. A porównywanie naszych urzadzeń do innych, ma sie tak 

samo jak porównywanie np. Poloneza do Audi. Z tego powodu, Ŝeby poznać wartość danego 

urzadzenia naleŜy zagłębić sie w parametry techniczne oraz sprawdzić zakres gwarancji, 

serwisu, wsparcia i wartości dodane takie jak np. upusty na wszelkie materiały do 

wytwarzania alkoholi domowych jak np. droŜdŜe, klarowiny, zaprawki, literaturę, 

alkoholomierze i wszelkie przyŜądy pomiarowe, filtry, i wiele, wiele innych. Naszym 

klientom zapewniamy zawsze najniŜsze ceny produktów na rynku, poniewaŜ posiadają 

markowy sprzęt V.S.O.P.  

 

 

Jakość i gwarancja musi kosztować a Ci którzy piszą o zaporowych cenach zapominają o 

wielu aspektach, poniewaŜ nasze urządzenia: 

- są produkowane z najwyŜszej jakości stali kwasoodpornej - wysoko molibdenowej 

AISI316N (pełna spoŜywka a nie jakieś 301 czy 304 uŜywane do poręczy, balustrad i 

konstrukcji zewnętrznych w Ŝaden sposób nie dopuszczonych do kontaktu z Ŝywnością z 

wyjątkiem wody pitnej) 

- posiadają wszelkie zabezpieczenia, automatykę i specjalistyczne wyposaŜenie 

- posiadają wszelkie atesty, badania, normy itd. 

- posiadają pełna dokumentację, instrukcję obsługi, kopie badań, atestów i pisemną gwarancję 

- pełną gwarancje 36 mies. I serwis w systemie door to door 

- 24 mies. gwarancje bezpłatnej wymiany bez utraty wartości 

- 10 lat gwarancji kompatybilności, rozbudowy, modernizacji i części 

- są najbardziej bezpieczne, 

- są najbardziej wydajne, 

- są najbardziej ekonomiczne - energooszczędne a zatem i ekologiczne 

- są najprostsze w obsłudze, zwłaszcza dla laików, którzy dopiero wchodzą w świat destylacji 

 

Ponad to jesteśmy wieloletnimi praktykami w dziedzinie wytwarzania alkoholi, prowadzimy 

kursy, szkolenia i seminaria. 

Nasi klienci mają największe zniŜki na zakup materiałów do domowej produkcji wszelkich 

alkoholi - nasi klienci kupują taniej niŜ w najtańszych sklepach internetowych 

Naszsym klientom zapewniamy wsparcie techniczne i porady we wszsytkich aspektach całej 

dziedziny wytwarzania alkoholi domowych (zacieranie, fermentacja, destylacja, rektyfikacja, 

filtracja, uszlachetnianie, cydry, wina, likiery, nalewki, destylaty, whisky, destylaty 

szlachetne, wódka, spirytus i inne. Wiedza i doswiadczenie, którymi się dzielimy są bezcenne. 

Do realizacji gwarancji wystarczy podać nr. urządzenia lub imię i nazwisko i nr. telefonu 

(jeśli klient rejestrował się w naszym systemie), co oznacza, Ŝe nie tylko nie Ŝądamy dowodu 

zakupu, formularza gwarancji czy innych potwierdzeń, poniewaŜ kaŜde urządzenie ma 

indywidualny nr. zapisany w bazie i z niego wynikają wszelkie informacje o konfiguracji 

urządzenia oraz dacie zakupu.  

Ponad to, jako jedyna firma stosujemy zawsze najkorzystniejsze warunki dla klientów, np. 

gdy wprowadziliśmy 3 letnią gwarancję oraz 2 letnią gwarancję bezpłatnej wymiany 

(wcześniej było to 2 lata pełnej gwarancji i rok gwarancji wymiany) to nowymi warunkami 

objęliśmy klientów wstecz i wielu z nich było bardzo miło zaskoczonych - tak samo, jak 

dowiedzieli się, Ŝe w końcu otworzyliśmy sklep z materiałami dla amatorów domowych 



alkoholi i daliśmy super zniŜki dla wszystkich naszych klientów, niezaleŜnie od tego czy 

kupili sprzęt wczoraj, czy 15 lat temu. Ponad to, współpracujemy z największymi i 

najlepszymi sklepami internetowymi na rynku; Alkohole Domowe, Jan Okowita, Winohobby, 

Zdrowe Nalewki, Centrum Domowych Alkoholi, Bimber Hobby, Ares, oraz dziesiątkami 

małych stacjonarnych sklepików. W tych sklepach moŜna wybierać spośród blisko 40 modeli 

naszych urządzeń - dostępnych od ręki i na dodatek często współpracujące sklepy dają 

pakiety startowe oraz specjalne rabaty i upusty dla stałych klientów, posiadających nasze 

urządzenia. 

 

Inni producenci czy sprzedawcy tego nie zapewniają, nie mają atestów, badań, certyfikatów. 

Stosują tanią stal 304 lub gorszą, nie mówiąc o wielu innych aspektach i nie wspominając o 

zniŜkach dla swoich klientów. 

Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, okazuje się Ŝe ceny naszych urządzeń nie tylko nie są 

wysokie, ale wręcz niskie, zwłaszcza gdy klient, ceni sobie zdrowie, bezpieczeństwo i dba o 

swój majątek oraz finanse. 

 

Zespół V.S.O.P. 


