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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE OZONOWANIE GRATIS ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ELTRAS (.: eltras :.)
  Adres: Logarytmiczna 7
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 508170179
                

OPIS:

Firma ELTRAS posiada w ofercie szereg usług zapewniających klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu, diagnostyki i
naprawy pojazdów, rozładunku, wynajmu maszyn budowlanych renomowanych producentów, pojazdów oraz serwis hydrauliki siłowej ze
stanowiskiem do zakuwania przewodów oraz pełnym asortymentem produktów do przystosowania przewodów. Firma ELTRAS od
kilkunastu lat świadczy profesjonalne usługi rozładunkowe, usługi transportowe, w tym transportu niskopodwoziowego,
ponadgabarytowego na terenie całego kraju. Firma współpracuje z doświadczonymi kierowcami oraz operatorami maszyn, którzy
zapewniają profesjonalną obsługę zleceń rozładunkowych, transportowych, w tym transportu towarów, materiałów i ładunków z
rozładunku przy użyciu pojazdów ciężarowych, naczep niskopodwoziowych. Współpraca z firmą ELTRAS umożliwia kompleksową
obsługę zleceń transportowych, rozładunkowych. Firma ELTRAS dysponuje własnymi pojazdami ciężarowymi, naczepami, przyczepami
oraz maszynami budowlanymi, drogowymi, które wynajmuje na doskonałych warunkach oraz prowadzi ich sprzedaż. Firma ELTRAS
prowadzi również stację diagnostyczną ELTRAS, która zapewnia kompleksowe usługi diagnostyczne pojazdów i maszyn wszelkiego typu
przy użyciu nowoczesnej ścieżki diagnostycznej. Stacja diagnostyczna ELTRAS znajduje się w tym samym budynku, co należący do
ELTRAS warsztat samochodowy. Warsztat samochodowy ELTRAS oferuje naprawy główne i bieżące samochodów osobowych,
dostawczych, ciężarowych, a dodatkową korzyścią dla klienta jest prowadzony w ELTRAS serwis przewodów hydrauliki siłowej
pozwalający na naprawę i wymianę uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej. Dodatkowo, w warsztacie samochodowym klienci mogą
przygotować samochód do badania technicznego, dokonać drobnych napraw, wymiany bezpieczników, żarówek, ustawić zbieżność nawet
w trakcie przeglądu technicznego. Stanowisko serwisowe przewodów hydrauliki siłowej umożliwia obsługę przewodów o dowolnej
średnicy, a szeroki asortyment produktów do przystosowania przewodów dostępny od ręki pozwala na skrócenie czasu przestoju
pojazdów i maszyn. Usługi serwisowe przewodów hydrauliki siłowej firma ELTRAS świadczy również z dojazdem do klienta. Firma
ELTRAS wykorzystuje wieloletnie doświadczenie do zapewnienia klientom doskonałej jakości usług samochodowych, z możliwością
negocjowania warunków, korzystnymi cenowo rozwiązaniami oraz korzyściami w postaci elektronicznej rezerwacji terminu badania
technicznego, darmowymi usługami ozonowania pojazdu po każdym badaniu technicznym, bezpłatnym przypomnieniem o kolejnej
wizycie w stacji diagnostycznej czy preferencyjnymi warunkami dla stałych klientów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług
realizowanych w ELTRAS na stronie www.eltras.pl oraz pod numerem 85 652 51 32.


