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TYTUŁ: PRZEGLĄDY DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODY CIĘŻAROWE ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS oferuje profesjonalne usługi diagnostyczne
pojazdów i maszyn w prowadzonej Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7. Stacja kontroli ELTRAS
wykonuje przeglądy diagnostyczne pojazdów wszelkiego typu:
osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusów, motocykli i maszyn rolniczych, budowlanych, drogowych. Diagności ze stacji diagnostycznej
ELTRAS dokonują rzetelnej oceny stanu technicznego pojazdu przy użyciu nowoczesnej ścieżki diagnostycznej pozwalającej na ocenę
kluczowych parametrów technicznych pojazdu, w tym również ocenę instalacji gazowej, ocenę złącz do przyczep, analizę spalin, analizę
emisji hałasu. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS dysponuje przestronnym parkingiem przed budynkiem stacji, warsztatem
samochodowym zlokalizowanym w budynku stacji diagnostycznej, gdzie można dokonać naprawy pojazdu przed przeglądem lub
usunięcia usterek w trakcie przeglądu, bez ponownego przystępowania do przeglądu. Firma ELTRAS zapewnia klientom stacji
diagnostycznej możliwość skorzystania z usług doświadczonych mechaników w celu przygotowania samochodu do przeglądu
technicznego, a tym samym pozytywny wynik badania technicznego. W stacji kontroli pojazdów ELTRAS możliwa jest elektroniczna
rezerwacja terminu badania technicznego z opcją bezpłatnego przypomnienia o kolejnym przeglądzie, a każdy klient, który dokona
przeglądu diagnostycznego w stacji kontroli ELTRAS na zakończenie przeglądu może skorzystać z darmowej usługi ozonowania pojazdu.
Ozonowanie pojazdu pozwala na neutralizację nieprzyjemnych zapachów w sposób skuteczny, którego efekt jest trwały, a samo
ozonowanie jest bezpieczne dla wnętrza pojazdu. Usługa ozonowania w ELTRAS wykonywana jest przy użyciu nowoczesnych maszyn, co
zapewnia wysoką efektywność w możliwie najkrótszym czasie.
Firma ELTRAS posiada wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu klientom dostępu do specjalistycznych usług w zakresie rozładunku,
transportu, w tym transportu ciężarowego oraz specjalistycznego transportu niskopodwoziowego, ponadgabarytowego ładunków,
maszyn i pojazdów na terenie całego kraju. Firma ELTRAS zatrudnia doświadczonych kierowców i operatorów, posiada własny warsztat
samochodowy gwarantujący niezawodność pojazdów oraz dokłada wszelkich starań, aby zlecenia realizowane były terminowo z
zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa. Firma ELTRAS w odpowiedzi na potrzeby klientów uruchomiła również dodatkowe usługi
serwisowe w zakresie naprawy, wymiany i przystosowania przewodów hydrauliki siłowej. Stanowisko serwisowe do zakuwania węży w
ELTRAS zostało wyposażone w maszyny do zakuwania przewodów o dowolnej średnicy oraz pełen asortyment części i elementów
umożliwiających dowolne dopasowanie przewodu. Serwis hydrauliki siłowej prowadzony przez firmę ELTRAS zapewnia usługi serwisowe
z dojazdem do klienta lub na miejsce awarii. Szczegółowe informacje nt. usług realizowanych przez firmę ELTRAS dostępne są na
firmowej stronie www.eltras.pl oraz www.stacjakontroli.bialystok.pl


