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O FIRMĚ ROMAN HILLER – RH VENDING.CZ 

 Firma Roman Hiller - RH Vending.cz vznikla v 1995 a již od svého počátku se zabývá prodejem, 
pronájmem a servisem kávovarů a prodejních automatů a to včetně záručního a pozáručního 
servisu.  

 Firma též zajišťuje a prodává veškeré příslušenství a náplně, mezi které patří zejména káva, 
balené nápoje, balené potraviny a cukrovinky.  

 Na základě přání a osobních preferencí zákazníka, je firma  Roman Hiller - RH Vending.cz 
schopna, díky svým dlouholetým zkušenostem a tradici, zajistit za velmi výhodných podmínek a cen 
většinu z běžně dostupných značek nejen kávovarů, prodejních automatů, ale i kávy, náplní do automatů a 
všeho, co souvisí s předmětem jejího podnikání. 

 Mezi přednosti firmy patří zejména 

 Dlouholetá tradice a zkušenost (od r. 1995). 

 Komplexnost nabídky. Nabízíme automaty na kávu, nápojové automaty, automaty na balené nápoje 
a potraviny, espresso kávovary, sodobary, výčepní chladiče. 

 K námi dodávaným přístrojům nabízíme kompletní záruční i pozáruční servis (jsme současně ser-
visní středisko, mající přístup k náhradním dílům a veškeré dokumentaci). 

 Většinu námi nabízených přístrojů je možnost zhlédnout, případně odzkoušet nebo zapůjčit. 

 Jsme vlastníky a provozujeme kompletní zázemí (tzn. jak prodejnu, tak servisní středisko) 

 Všechny námi provozované přístroje jsou výhradně v našem vlastnictví. 

 Námi dodávané přístroje jsou připraveny ihned k užívání (je na nich proveden důkladný předprodej-
ní servis a zkontrolována jejich funkčnost). 

 V případě potřeby přístroj osobně nainstalujeme a uvedeme do provozu. 

 Náš zákazník má tyto výhody 

 V případě nefunkčnosti námi dodaného přístroje nabízíme náhradní zdarma. 

 Přednost v servisu.  

 Výhodnější ceny kávy a náplní a jejich dodání zdarma. 

 Využití online poradenství. 

 Pohodlné objednání zboží a služeb přes www.rhvending.cz. 

 Zvýhodněné podmínky pronájmů. 

V případě větších vzdáleností od provozovny firmy RH Vending.cz některé služby vyžadující dopravu řešíme individuální dohodou. 

            


