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Dołącz do prestiżowego Klubu iRobot 

 

Warszawa 10 października 2011 r. – DLF Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor i partner światowego 

lidera w dziedzinie robotyki – amerykaoskiej firmy iRobot – uruchomił dzisiaj Klub iRobot. Każdy 

zarejestrowany uczestnik bez żadnych zobowiązao może czerpad z tego korzyści, na przykład  

w postaci rabatów na akcesoria i części eksploatacyjne marki iRobot.  

DLF Sp. z o.o., wyłączny przedstawiciel amerykaoskiej firmy iRobot pioniera i lidera w dziedzinie 

robotyki, który na całym świecie sprzedał blisko 7 mln robotów, uruchamia pakiet lojalnościowy dla 

swoich klientów w Polsce pod nazwą Klub iRobot. Uczestnikiem Klubu może zostad każda osoba, 

która się założy konto w sklepie internetowym i zarejestruje się w Klubie. Aby się dołączyd do 

prestiżowego grona klubowiczów, niezbędne jest podanie numeru seryjnego urządzenia iRobot. 

Informacje na temat regulaminu i rejestracji znajdują się na stronie www.irobot.pl  

Każdy z zarejestrowanych uczestników może korzystad z przywilejów klubowicza i czerpad korzyści, 

które daje członkowstwo w Klubie.  

1. Jako pierwszy dowiaduje się o nowościach marki iRobot, które zostają wprowadzone przez 

firmę DLF sp. z o.o. 

2. Otrzymuje rabat na zakup akcesoriów i części eksploatacyjnych w sklepie internetowym 

iRobot: www.sklep.irobot.pl. 

3. Korzysta z porad dotyczących użytkowania produktów oraz otrzymuje wiadomości związane  

z marką, co pozwala mu na prawidłowe zastosowanie i efektywne korzystanie z wszystkich 

funkcji w wybranych urządzeniach. 

4. Ma możliwośd wzięcia udziału w konkursach, w których do wygrania będą cenne nagrody 

ufundowane przez firmę DLF sp. z o.o. 

„Tworząc Klub iRobot naszym zamysłem jest stworzenie społeczności, która chciałaby zostad 

otoczona specjalnymi względami przez naszą firmę. Pragniemy, by lojalni klienci poczuli się 

wyjątkowo. Dołożymy wszelkich starao, by zadbad o nich, tak jak roboty marki iRobot dbają o 

człowieka - bazując na innowacyjnych rozwiązaniach zmieniają otaczającą nas rzeczywistośd” – 

skomentował Dyrektor ds. Sprzedaży firmy DLF sp. z o.o., Arkadiusz Grochowski.  

O iRobot 

iRobot projektuje i buduje roboty, które zmieniają rzeczywistośd. Projektowane przez firmę roboty domowe pomagają 

ludziom szukad inteligentnych sposobów na sprzątanie, a roboty przeznaczone dla administracji publicznej i przemysłu 

pomagają chronid ludzi w strefach niebezpiecznych. Roboty konsumenckie i wojskowe cechuje iRobot Aware ®, czyli system 

inteligencji robota - opatentowana technologia wprowadzająca zaawansowane rozwiązania w dziedzinie nawigacji, 

poruszania się, sterowania i sztucznej inteligencji. Po więcej informacji na temat iRobot zapraszamy na stronę: 

http://www.irobot.pl/. 

O DLF Sp. z o.o. 
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Wyłącznym importerem produktów iRobot jest firma DLF sp. z o.o. z Gdyni, która istnieje na polskim rynku od początku lat 

dziewięddziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu zdrowia i robotyki. DLF stawia sobie za 

cel wzrost jakości życia i zdrowie swoich klientów, dlatego poleca produkty tylko najwyższej jakości. Dotychczas firma 

wprowadziła na polski rynek następujące produkty: iRobot Roomba (robot sprzątający), Roboclean (odkurzacz wodny z 

wirującym separatorem), Ozonomatic (urządzenie do kąpieli perełkowej, hydromasażu i ozonoterapii), Kohersen (robot 

gotujący), iRobot Scooba (robot myjący podłogi), Zedi (system do prasowania suchą parą) oraz Coway (inteligentny system 

oczyszczania powietrza). 


