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TYTUŁ: DIAGNOSTYKA POJAZDÓW USŁUGI SERWISOWE ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi działalność związaną z prowadzeniem stacji diagnostycznej dla wszystkich typów pojazdów, prowadzeniem
warsztatu, w którym wykonywane są profesjonalne usługi serwisowe zakresie wymiany i naprawy przewodów hydrauliki siłowej w
pojazdach i maszynach oraz usługi ozonowania pojazdów. Firma ELTRAS zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług w zakresie
rozładunku pojazdów ciężarowych, wagonów, transportu niskopodwoziowego towarów i ładunków ponadgabarytowych, wynajmu sprzętu
budowlanego. Firma posiada ogromne doświadczenie w świadczeniu usług rozładunkowych i transportowych z wykorzystaniem
pojazdów do transportu niskopodwoziowego, pojazdów ciężarowych, maszyn i innych urządzeń. Firma ELTRAS w prowadzonej stacji
kontroli pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7 wykonuje przeglądy diagnostyczne oraz badania techniczne pojazdów wszelkiego typu, w
tym: badania techniczne samochodów osobowych, przeglądy pojazdów ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz motocykli. Stacja
diagnostyczna ELTRAS posiada nowoczesną ścieżkę diagnostyczną umożliwiającą wykonanie precyzyjnej oceny stanu technicznego
pojazdu z możliwością dokonania drobnych napraw oraz usunięcia usterek w trakcie przeglądu w warsztacie należącym do ELTRAS.
Stacja kontroli ELTRAS posiada obszerny parking dla pojazdów ciężarowych, doświadczonych diagnostów, a klientom zapewnia
możliwość elektronicznej rezerwacji terminu badania technicznego, atrakcyjne zniżki na inne usługi oraz możliwość współpracy z
zaufanym partnerem. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ELTRAS posiada zaawansowane urządzenia diagnostyczne pozwalające ocenić
stan techniczny instalacji gazowej LPG, dokonać analizy spalin czy przetestować złącza do przyczep. Firma ELTRAS rozwija ofertę usług
powiązanych z motoryzacją i mechaniką pojazdową o nowe usługi serwisowe w zakresie naprawy przewodów hydrauliki siłowej oraz
ozonowania pojazdów jako najskuteczniejszego sposobu dezynfekcji pojazdów. Serwis przewodów hydrauliki siłowej zlokalizowany przy
ul. Logarytmicznej 7 zapewnia profesjonalną naprawę uszkodzonego przewodu, możliwość dostosowania przewodu oraz zakupu
akcesoriów do zakuwania węży hydraulicznych z pełnej gamy produktów dostępnych na miejscu: kolanka, trójniki, złącza, nyple i inne.
Serwisanci z firmy ELTRAS realizują też usługi serwisowe z dojazdem do klienta lub na miejsce awarii po wcześniejszym uzgodnieniu
warunków zlecenia telefonicznie. Firma ELTRAS wykonuje usługi zakuwania węży profesjonalnie, zapewniając bezpieczeństwo
użytkowania przewodu i niezawodność dostosowywanych przewodów. Firma ELTRAS w swojej działalności korzysta z doskonałej jakości
maszyn i urządzeń, w tym do wydajnego oraz skutecznego ozonowania pojazdów w możliwie najkrótszym czasie. Ozonowanie pojazdów
w ELTRAS zapewnia czyste, zdezynfekowane wnętrze pojazdu na długi czas bez stosowania środków chemicznych oraz ryzyka
uszkodzenia elementów we wnętrzu pojazdu. Ozonowanie pojazdu pozwala na skuteczną eliminację przykrych zapachów, zabija wirusy,
bakterie, grzyby, pleśń i drożdżaki i pozostawia wnętrze czyste i bezpieczne dla zdrowia. Szczegółowa oferta usług oferowanych przez
firmę ELTRAS dostępna jest na stronie www.eltras.pl oraz u obsługi firmy ELTRAS pod numerem 85 652 51 32.


