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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Вітаємо Вас із придбанням виробу
торговельної марки “ROTEX”. Упев-
нені, що наші вироби будуть вірни-
ми і надійними помічниками у Ва-
шому домашньому господарстві. Не
піддавайте пристрій різким перепа-
дам температур. Різка зміна темпе-
ратури (наприклад, внесення прист-
рою з морозу в тепле приміщення)
може викликати конденсацію воло-
ги всередині пристрою та порушити
його працездатність при вмиканні.
Пристрій повинен відстоятися в теп-
лому приміщенні не менше ніж 1,5
години.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Шановний користувач, дотримання
загальноприйнятих правил безпеки
і правил викладених у даному керів-
ництві робить використання даного
приладу виключно безпечним.
УВАГА!
- Забороняється використовувати
електроприлад в будь-яких місцях,
де можливе попадання води або во-
логи на прилад (басейни, ванні кім-
нати, душові кабіни).
- Ніколи не занурюйте електропри-
лад, його мережевий шнур та вилку
у воду або інші рідини.
- Не беріть прилад мокрими руками.
- При недотриманні правил виникає
небезпека ураження електростру-
мом!

- Ніколи не залишайте увімкнений
електроприлад без нагляду!
- Перед використанням приладу
переконайтеся, що напруга 4 жив-
лення зазначена на приладі відпові-
дає напрузі електромережі у Вашо-
му домі.
- Завжди виймайте вилку з розетки
навіть якщо ви не використовуєте
прилад короткочасно, оскільки бли-
зькість води потенційно небезпеч-
на, навіть якщо прилад відключений
перемикачем.
- Використання електричних подов-
жувачів або перехідників мережевої
вилки може стати причиною пош-
кодження електроприладу і виник-
нення пожежі.
- Цей пристрій не призначено для
використання дітьми та людьми з
обмеженими фізичними або розу-
мовими можливостями, а також лю-
дьми що не мають знань і досвіду
використання побутових приладів,
якщо вони не знаходяться під конт-
ролем, або проінструктовані особою
відповідальною за їх безпеку.
- При використанні приладу побли-
зу дітей, необхідний постійний конт-
роль дорослих.
- Не дозволяйте дітям гратися з
приладом та пакувальними матеріа-
лами.
- Не використовуйте прилад поза
приміщеннями.
- Не використовуйте приладдя що
не входять до комплекту даного
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приладу.
- Ніколи не використовуйте прилад,
якщо пошкоджений шнур або вилка,
якщо прилад не працює належним
чином, якщо прилад пошкоджений
або потрапив у воду. Не ремонтуйте
прилад самостійно, зверніться в най-
ближчий сервісний центр.
- Завжди вимикайте електроприлад
від мережі, якщо Ви його не вико-
ристовуєте.
- Забороняється відключати прилад
від мережі висмикуванням мереже-
вої вилки з розетки за кабель.
- Не використовуйте прилад під час
грози, штормового вітру. У цей пе-
ріод можливі стрибки мережевої
напруги.
- Не допускайте торкання шнура
живлення до нагрітих поверхонь.
- Не кидайте прилад.
- Лаки і фіксатори для волосся міс-
тять вогненебезпечні компоненти.
Не користуйтесь ними при включе-
ному приладі. Не спрямовуйте на
прилад ніяких бризок (аерозолю)
або води.
- Перед застосуванням приладу ви-
сушіть волосся.
УВАГА!
Щоб уникнути отримання опіків не
торкайтеся до нагрівальних елемен-
тів, не тримайте прилад біля вісків.
Після відключення приладу дайте
йому охолонути.
При недотриманні вищевикладених
правил, виникає небезпека отрима-
ння опіку!

ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ
СИТУАЦІЯХ:
- Якщо прилад упав у воду, негайно,
вийміть вилку з розетки, не торкаю-
чись до самого приладу або води.
- У випадку появи з електроприла-
ду диму, іскріння, сильного запаху
горілої ізоляції, негайно припиніть
використання приладу, вимкніть з
розетки, зверніться в найближчий
сервісний центр.

СКЛАД ПРИЛАДУ

5

3

11. Рукоятка для
утримання
2. Вимикач
3. Зажим для волосся
4. Світовий індикатор
5. Термоізольований
наконечник
6. Спіральна насадка
7. Шнур живлення з вилкою
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
- Перед першим використанням
видаліть пакувальні матеріали, пере-
конайтеся що всі частини приладу
не мають пошкоджень.
- Повністю розмотайте шнур живле-
ння.
- Покладіть прилад на плоску, суху,
теплостійку поверхню.
- Підключіть прилад до електроме-
режі.
- Натисніть вимикач , засвітиться ін-
дикатор, щипці почнуть розігрів.
Розігрів займає біля двох хвилин.
Волосся повинні бути чистими, сухи-
ми і розчесаними.
УВАГА!
Під час першого використання про-
тестуйте прилад на невеликій части-
ні волосся, підберіть оптимальну
температуру і час утримання, надалі
керуйтеся отриманим досвідом.
Орієнтовний час утримання накру-
ченого на стайлер локона близько
10 секунд для створення легких ло-
конів або 20 секунд для отримання
більш пружних завитків.

СТВОРЕННЯ ЛОКОНІВ
- Розділіть волосся на пасма 5 см ши-
риною і не більше 2,5 см товщиною.
Зробіть пасмо гладкою за допомо-
гою розчісування, натягніть і утри-
муйте її за кінчики волосся однією
рукою.
- Утримуючи стайлер за рукоятку
відтягніть зажим, помістіть в нього

ПРИМІТКА: переконайтеся що ви
закріплюєте пасмо в тому-ж напрям-
ку що й напрямок витків спіралі на-
садки, дозволяючи волоссю рухати-
ся по ній і лягти (навіться) по всій її
довжині коли ви будете провертати
стайлер.
Візьміться іншою рукою за безпеч-
ний накінцівок стайлера, і обертаю-
чи за годинниковою стрілкою накру-
тіть на насадку пасмо волосся у
напрямку від кінчиків до коріння.
Спіральна насадка допоможе рівно-
мірно укласти пасмо по всій довжи-
ні насадки.

близько 2,5 см пасма і відпустіть за-
жим, тим самим зафіксувавши пас-
мо.
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ПРИМІТКА: якщо волосся не лягают
по всій довжині насадки, орієнтую-
чись на спіральну направляючу,
спробуйте обертати стайлер в про-
тилежну сторону. Переконайтеся що
волосся правильно зафіксовані за-
жимом. Потримайте стайлер з накру-
ченим пасмом протягом 10 секунд
для створення легких локонів або
20 секунд для отримання більш пру-
жних завитків.
Потім відпустіть затиск і звільніть ло-
кон. Не розчісуйте локони відразу ж
після завивки, почекайте поки вони
охолонуть. Після чого обережно
розчешіть волосся і сформуйте ба-
жану зачіску. Після закінчення вико-
ристання вимкніть прилад натиснув-
ши на вимикач , згасне індикатор, та
відключить прилад від мережі.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням відключіть
прилад від мережі та дайте йому
охолонути.
- Не намотуйте шнур навколо при-
ладу.
- Зберігайте прилад у сухому, прохо-
лодному, не запиленому місці дале-
ко від дітей і людей з обмеженими
фізичними та розумовими можли-
востями.

УТИЛІЗАЦІЯ
Цей продукт та його частини не слід
викидати разом з будь-якими відхо-
дами. Слід, відповідально ставитись
до їх переробки і збереженню, щоб
підтримувати повторне використа-
ння матеріальних ресурсів. Якщо Ви
вирішили викинути пристрій, будь
ласка, використовуйте спеціальні
поворотні і зберігаючі системи.
Характеристики комплектація і зов-
нішній вигляд виробу можуть нез-
начно змінюватися виробником,
без погіршення основних спожив-
чих якостей виробу.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
УВАГА!
- Ніколи не чистить прилад у вклю-
ченому стані.
- Перед чищенням вимкніть прилад
та дайте йому охолонути.
- Не використовуйте абразивні чис-
тячи засоби.
- Не дозволяйте воді або будь-яким
іншим рідинам потрапляти всереди-
ну корпусу приладу.
- Для очищення протріть поверхню
м’якою, злегка вологою тканиною.
Дайте приладу повністю висохнути.
- Будь-яке інше обслуговування по-
винно виконуватися кваліфікованим
персоналом в сервісному центрі.
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УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Компанія Rotex висловлює подяку
за Ваш вибір і гарантує високу якість
та бездоганне функціонування прид-
баного Вами виробу при дотриманні
правил його експлуатації. Термін га-
рантії на всі вироби – 12 місяців з дня
придбання. Даним гарантійним та-
лоном Rotex підтверджує справність
даного виробу і бере на себе зобо-
в'язання щодо безкоштовного усуне-
ння всіх несправностей, що виникли
з вини виробника. Гарантійний ре-
монт може бути проведений у авто-
ризованому сервісному центрі на
території України. 

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 

1. Справжня гарантія має силу при
дотриманні наступних умов: 
– правильне і чітке заповнення га-
рантійного талона із зазначенням
найменування моделі, її серійного
номера, дати продажу і печатки фір-
ми-продавця у гарантійному талоні
і відривних купонах; 
– наявність оригіналу квитанції (че-
ка), що містить дату покупки. 
2. Rotex залишає за собою право на
відмову в гарантійному обслугову-
ванні у випадку ненадання вищез-
гаданих документів або якщо інфор-
мація в них буде неповною, нероз-

УМОВИ ГАРАНТІЇ: 

бірливою, суперечливою. 
3. Гарантія не включає періодичне
обслуговування, встановлення, на-
лаштування виробу вдома у влас-
ника. 
4. Не підлягають гарантійному ре-
монту вироби з дефектами, що ви-
никли унаслідок: 
– механічних пошкоджень; 
– недотримання умов експлуатації
або помилкових дій власника; 
– неправильного встановлення,
транспортування; 
– стихійних лих (блискавка, пожежа,
повінь і т п.), а також інших причин,
що знаходяться поза контролем
продавця і виробника; 
– попадання всередину виробу сто-
ронніх предметів, рідин, комах; 
– ремонту або внесення конструк-
тивних змін неуповноваженими
особами; 
– використання приладу в профе-
сійних цілях; 
– відхилень від Державних техніч-
них стандартів електричних мереж,
телекомунікаційних і кабельних
мереж; 
– при виході з ладу деталей, що
мають обмежений термін служби. 
5. Справжня гарантія не обмежує
законних прав споживача, наданих
йому чинним законодавством.
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ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І
ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:  

1) На виріб – 12 місяців з дня його
продажу (підтверджується товар-
ним чеком); 
2) На замінені після закінчення га-
рантійного терміну вузли, агрегати
і запасні частини – 30 днів з дня їх
установки у виріб (підтверджується
в гарантійному талоні відповідною
відміткою з круглою печаткою сер-
вісного підприємства). 
3) При обміні товару на аналогічну
модель у гарантійному талоні впи-
суєтся дата продажу товару та дата
ремонту товару шляхом обміну. 

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ. 

З метою посилення відповідальнос-
ті експертів за висновок, претензії
щодо якості виробу і його технічно-
го стану приймаються тільки в упов-
новауповноважених сервісних під-
приємствах, а також у сервісних
відділах роздрібної торгівельної ме-
режі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ
ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ: 

1) Гарантійний ремонт виробу здій-
снюється уповноваженим сервіс-
ним підприємством.

 2) У разі проведення гарантійного
ремонту гарантійний термін на сам
виріб і його комплектуючі частини,
які не були замінені при ремонті,
продовжується на термін перебува-
ння виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА
ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ,
КОЛИ:  

1) Виріб не має цього гарантійного
талона. 
2) Гарантійний талон заповнений
частково або неправильно і/або з
виправленнями без їх підтвердже-
ння Продавцем; 
3) Серійний номер на виробі вида-
лений або пошкоджений, якщо він
там був передбачений і раніше був
записаний до гарантійного талону. 
4) Ремонтні роботи проведені сер-
вісним підприємством, не уповно-
важеним на даний вид діяльності
(підтверджується Договором або
одноразовою угодою). 
5) Без узгодження з Продавцем до
виробу внесені конструктивні змі-
ни (підтверджується експертним
висновком). 

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ
ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА
ВИПАДКИ, КОЛИ
НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ
ВИКЛИКАНІ: 
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- недбалим поводженням з ним і
неправильною його експлуатацією
(наприклад – експлуатація в умовах
«не побутового характеру», де вико-
ристання виробу непридатне через
зміну його статусу як «прилад побу-
тового призначення»; експлуатація
з порушенням вимог загально прий-
нятих правил безпеки при експлуа-
тації електричних приладів, недот-
риманням інструкції по монтажу і
експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або
пусконалагоджувальними робота-
ми;
- транспортними та механічними
пошкодженнями; 
- використанням неякісних або
невідповідних витратних матеріа-
лів; 
- підключенням виробу до комуні-
кацій і систем (електроживлення),
не відповідним вимогам національ-
них Державних стандартів; 
- природними явищами, стихійни-
ми лихами, пожежею і т.д.; 
- попаданням у виріб сторонніх
предметів, речовин, рідин, тварин,
комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ
ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу
повинні здійснюватися тільки фахів-
цями сервісних центрів, навченими
і атестованими на проведення поді-
бних робіт. Будь ласка, запитуйте у

Продавця iнформацiю про найбли-
жчий сервісний центр, уповнова-
жений на проведення монтажних
і/або пусконалагоджувальних робіт. 
Адреси і телефони додаткових
уповноважених Дистриб'ютором
сервісних центрів ви зможете дізна-
тися у вашого Продавця. 

Термін експлуатації не менше 3 ро-
ків з дати початку використання.
Термін зберігання необмежений.
Дата виробництва збігається з серій-
ним номером і номером партії, які
вказані на упаковці товару, ****/**/** -
рік, місяць та дата відповідно.
Виробник має право на внесення
змін до дизайну, комплектації, а та-
кож до технічних характеристик ви-
робу під час вдосконалення своєї
продукції без додаткового повідом-
лення про ці зміни.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного
обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу. 
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СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

вул. Ломоносова, 96ж

вул. Житомирська, 57  

вул. Порика,1

вул. Енергетична, 3-а

вул. Шевченка, 18-в

вул.Олеся Гончара, 6

вул. Коротка, 41А

пр-т. Олександра Поля, 59

вул. Жмури, 1

бул. Шевченка, 52 

вул. Університетська, 75

вул. Енгельса, 120

вул. Львівська,11

вул. Бульвар новий, 7

вул. Грязнова, 67

вул. Гоголя, 175

вул. Незалежності, 179Б

вул. Вовчинецька, 223

вул. Бориспільска,9, корп.57

вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус,
2 й поверх (Троєщина)

пр-т. Леся Курбаса, 10а

пр-т. П. Григоренка, 22/20

пр-т. Леся Курбаса, 10а

пр-т. Леся Курбаса, 10а

вул. Короленка, 2

вул. Бандери, 73/2

вул. Білоусова, 2а

вул. Шевченка, 28

бул. Краматорський, 3

вул. Поштова, 5а

вул. Пушкіна, 4а

вул. Академіка Маслова, 44, оф.2

вул. Соборності, 64/7

вул. Монастирська, 50

СЦ «Східний»

АСЦ «ЄвроCервіс»

СЦ «Спеціаліст»

ВФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Електросвіт»

УСЦ «ДИНЕК»

СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»

ТОВ «Лотос»

СЦ «Схід-Сервіс»

СЦ «Еліпс»

СЦ «IQService»

СЦ «Елма-сервіс»

АСЦ «ЄвроCервіс»

Техносервіс «СФЕРА»

СЦ «Альфатехноцентр»

ЗФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Мегастайл»

ИФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко

СЦ «МТІ-сервіс»

СЦ «Skeleton»

СЦ «МТІ-сервіс»

СЦ «Оптрон»

КФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Погляд»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Авторітет»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Сатурн-Донбас»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «ЕкоСан»

КРФ ТОВ «Лотос»

ФОП Копотун О. П.

Луганськ

Бердичів

Вінниця

Вінниця

Гуляйполе

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Дружківка

Житомир

Житомир

Запоріжжя

Запоріжжя

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Кропивницький

Кропивницький

Коломия

Костянтинівка

Коростень

Краматорськ

Краматорськ

Лиман

Кременчук

Кривий Ріг

Лубни

(0642) 33-11-86, 33-02-42

(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34

(0432) 57-91-91, 50-91-91

(067) 622-56-62

(06145) 4-14-21, (095) 3511442,
(098) 5580348

(056) 735-63-28, (056) 735-63-25

(056) 790-04-60

(056) 34-67-05

(066) 508-26-52, (095) 761-70-00

(062) 385-99-10, (050) 77-55-800

(050) 94-000-61, (063) 94-000-61,
(062) 213 00 61

(06267) 3-48-41

(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96

(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 

(095) 272-03-03, (097) 292-29-03

(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90

(0342) 77-33-22, 72-27-22

(0342) 71-28-13

(044) 369-50-01, 369-50-30

(099) 950-67-29, (073) 044-01-80,
(098) 603-79-93

(044) 590-28-02

(044)337-77-12, (050)205-12-12,
(098)205-12-12, (063)205-12-12

(044) 590-28-02

(0522) 24-96-47, факс 24-45-22

(0522) 27-80-02, 27-33-00

(034) 33-728-17

(06272) 4-13-02

(04142) 9-23-11, факс 5-06-27

(06264) 5-93-89, 5-90-07

(050) 973-20-14, (097) 077-48-92

(06261) 4-17-52

(05366) 3-91-92, (066)230-44-71,
(096)446-71-06

(056) 440-07-79, (067) 998-05-20

(050) 107-77-17, (067) 787-23-23,
(063) 579-59-69, (068) 641-66-86,
(05361) 74-335 
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вул. Горького 48 - дрібна техніка
вул. Соборна, 33-А - велика техніка 

вул. Проскурівського підпілля, 117

пр-т. Перемоги, 22

вул. Шараневича, 28

вул. Зелена, 153 

пр-т. Миру, 96

бул. 50-річчя Жовтня, 32/18

вул. Пушкіна 24/1-А

вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326

вул. Океанівська, 1 

Внутрішньоквартальний проїзд, 2

вул. Паризької комуни, 2-Л,
ТЦ «Партнер»

вул. Сучкова, 54

пр-т. Маршала Жукова, 4/7

вул. Дальницька, 46

вул. Дніпровська, 172б

вул. Зіньківська, 21

вул. Степового Фронту, 29

вул. Київська, 371-А

вул. Шевченка, 7,
ТЦ «Моріон» відділ №37

вул. Курчатова, 19-Б

вул. Свободи, 5

вул. Мічуріна, 32

вул. Петропавлівська, 86/1

вул.Київська, 2,
буд. побуту "Сонячний" 2 пов.

вул. Легоцького, 3/2

вул. Успенська, 1/24

вул.Тобольска, 69

вул. Робітнича, 66

вул. Ярослава Мудрого, 23

вул. Карбишева, 28-а

вул. Добровольского, 1 оф.210

вул. Лук`яна Кобилиці, 76

вул. Робоча,5

вул. Шевченка, 4

СЦ «Ваш мастер»

СЦ «РОСімпекс»

ФОП «Хавтур Р.Б.»

СЦ «Майстер та Маргарита»

МарФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Сигнал»

СЦ «Закон Ома»

АСЦ «Телесервіс ЛТД»

НФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Електрон»

«Сервіс Плюс»

ТОВ «Лотос»

СЦ «Профі»

СЦ «Аврора»

ПФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

ПФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

СЦ «ДП Адамант-Рівне»

ПП «СДРТ»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Ласк-Сервіс»

СЦ «Ельф»

СЦ «Радіо-сервіс»

СЦ «Ремонт домашньої техніки»

«ЦСО Электрон-Сервіс»

СЦ «Діса-сервіс»

СЦ «Дисплей-плюс»

СЦ «Радіо»

ХФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Юс-Сервіс»

ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»

СЦ «Електросервіс»

КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»

СЦ "Наш Сервіс»

Луцьк

Львів

Львів

Маріуполь

Маріуполь

Мукачево

Миколаїв

Миколаїв

Миколаїв

Нова Каховка

Нова Каховка

Новомосковськ

Одеса

Одеса

Павлоград

Полтава

Полтава

Прилуки

Рівне

Сєвєродонецьк

Слов'янськ

Сміла

Суми

Тернопіль

Ужгород

Умань

Харьків

Херсон

Херсон

Херсон

Хмельницький

Черкаси

Чернівці

Шостка

Чернігів

(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21

(03322) 3-01-03, факс 78-54-65

(032) 239-55-77, 239-51-52

(032) 270-74-79, (067)729-33-93

(0629) 49-36-06, (098)370-78-08

(0629) 49-30-05, 49-30-06

(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96

(051) 272-52-32, (063) 156-59-18

(0512) 63-33-40

(0512) 58-06-47

(05549) 7-83-98 

(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86,
(096) 883-97-53

(05693) 7-57-96

(048) 784-08-37, 798-82-60

(0482) 32-63-03

(05632) 6-15-54

(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25,
(093) 562-81-54

(067) 630-60-23

(04637) 5-39-82

(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22

(06452) 2-38-28

(06262) 2-86-20

(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35

(542) 210-679, 650-340, 655-510

(0352) 26-76-26

(031) 2-654-266

(04744) 4-66-14, 4-61-34

(057) 343-96-06

(0552) 48-57-77, факс 49-01-52

(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33

(382) 70-03-32

(0472) 38-37-90, 38-36-90

(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29

(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77,
(05449) 4-10-30, (67) 847-41-02,
(66) 530-62-91

(0462) 675 858



+38 044 207 10 43
rotex.net.ua

Україна, 03680, м. Київ
вул. Фізкультури, 30-В

facebook.com/rotex2005
youtube.com/c/RotexTechnics2005


