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TYTUŁ: PRZEGLĄDY DIAGNOSTYCZNE ELTRAS BIAŁYSTOK CIĘŻAROWE

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS dysponuje pojazdami ciężarowymi oraz naczepami niskopodwoziowymi
zapewniającymi transport ładunków pochodzących z rozładunku, w tym materiałów sypkich tj.
piach, żwir, nawozy, pasze, węgiel oraz transport ładunków ponadgabarytowych tj. maszyny,
pojazdy, kontenery, konstrukcje stalowe, elementy maszyn itp. Firma ELTRAS posiada własny
sprzęt rozładunkowy, doświadczonych operatorów oraz kierowców, którzy sprawnie zrealizują każde zlecenie. Firma ELTRAS utrzymuje
bezawaryjność i dyspozycyjność pojazdów i maszyn korzystając z usług warsztatu mechanicznego należącego do ELTRAS, a pewność
użytkowania pojazdów zapewnia prowadzona przez firmę ELTRAS Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7. Stacja
diagnostyczna ELTRAS oferuje kompleksowe usługi diagnostyczne pojazdów wszelkiego typu: samochodów osobowych, samochodów
dostawczych, samochodów ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, drogowych, budowlanych. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS
zapewnia kompleksową ocenę stanu technicznego wykorzystując nowoczesną ścieżkę diagnostyczną oraz doświadczenie diagnostów z
wieloletnim stażem. Klienci stacji diagnostycznej mają do dyspozycji przestronny parking przed budynkiem stacji diagnostycznej,
możliwość oczekiwania na przegląd w komfortowych warunkach, możliwość elektronicznej rezerwacji terminu badania technicznego
oraz bezpłatną opcję przypomnienia o kolejnym przeglądzie. Klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mogą korzystać z usług warsztatu
samochodowego zlokalizowanego w budynku stacji w celu usunięcia drobnych usterek do przeglądu, wymiany elementów tj.
bezpieczniki, żarówki nawet w trakcie trwania przeglądu technicznego. Rozwiązanie to pozwala na sprawne dokonanie przeglądu oraz
uzyskanie obowiązkowych badań technicznych bez konieczności ponownej wizyty w stacji diagnostycznej. Wybierając stację diagnostyki
pojazdów ELTRAS klienci mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów, uprzejmą obsługę oraz bezpłatną usługę ozonowania wnętrza
pojazdu do każdego badania technicznego przeprowadzonego w ELTRAS. Ozonowanie wnętrza pojazdu zapewnia eliminację
nieprzyjemnych zapachów poprzez trwałą dezynfekcję przy użyciu ozonu, który jest bezpieczny dla elementów wnętrza pojazdu w
przeciwieństwie do środków czyszczących na bazie chloru. Z darmowej usługi ozonowania pojazdu klient może skorzystać po
zakończonym przeglądzie zgłaszając taką chęć obsłudze stacji diagnostycznej. Zachęcamy do skorzystania z usług warsztatu
samochodowego ELTRAS, stacji diagnostycznej oraz profesjonalnego serwisu przewodów hydrauliki siłowej prowadzonego przez
ELTRAS oraz zapoznania z ofertą firmy na stronie www.eltras.pl lub kontaktu z obsługą firmy pod numerem 85 652 51 32.


