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TYTUŁ: USŁUGI TRANSPORTOWE ROZŁADUNKOWE SERWISOWE ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS opracowała kompleksową ofertę usług
motoryzacyjnych obejmującą usługi diagnostyczne pojazdów i
maszyn, usługi warsztatowe, usługi serwisowe oraz usługi
rozładunkowe i transportowe. Firma ELTRAS dysponuje
własnymi maszynami rozładunkowymi, pojazdami ciężarowymi, naczepami zapewniającymi możliwość transportu ciężarowego,
ponadgabarytowego. Firma ELTRAS prowadzi stację kontroli pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7 oferującą badania techniczne pojazdów
i maszyn, przeglądy techniczne i przeglądy diagnostyczne pozwalające na rzetelną ocenę stanu technicznego samochodów osobowych,
ciężarowych, dostawczych, motocykli, autobusów i maszyn. Stacja diagnostyczna ELTRAS zapewnia nowoczesną ścieżkę diagnostyczną,
pomoc doświadczonych diagnostów oraz mechaników z warsztatu samochodowego, którzy pomogą przygotować samochód do badania
technicznego, usunąć drobne usterki do przeglądu lub dokonać naprawy pojazdu przed przystąpieniem do przeglądu. Firma ELTRAS
zapewnia klientom komfortowe warunki w trakcie wizyty w stacji diagnostycznej, preferencyjne warunki i terminy wizyt w warsztacie
samochodowym oraz bezpłatną usługę ozonowania pojazdu do każdego badania technicznego przeprowadzonego w ELTRAS. Firma
ELTRAS umożliwia elektroniczną rezerwację terminu badania technicznego, wysyła bezpłatnie informację o zbliżającym się terminie na
wykonanie przeglądu technicznego oraz umożliwia przegląd pojazdu przed przystąpieniem do badania technicznego.
Firma ELTRAS realizuje usługi rozładunkowe, transportowe oraz wynajmu maszyn drogowych, budowlanych na konkurencyjnych
warunkach, usługi serwisowe w zakresie wymiany i naprawy przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Stanowisko
serwisowe w ELTRAS zapewnia możliwość przystosowania przewodów hydraulicznych o dowolnym przekroju, z możliwością zakupu
dowolnych elementów złącznych, końcówek do przewodów zapewniających możliwość dopasowania przewodu do konkretnego
zastosowania. Serwis hydrauliki siłowej w ELTRAS wykonuje usługi zakuwania przewodów przy użyciu nowoczesnych maszyn
zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przewodów. Usługi serwisowe realizowane są także z dojazdem na miejsce
awarii po wcześniejszym uzgodnieniu warunków telefonicznie. Firma ELTRAS realizuje wszystkie usługi terminowo, profesjonalnie, z
należytą dbałością i zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
Współpraca z firmą ELTRAS umożliwia powierzenie realizacji usług rozładunku, transportu, diagnostyki oraz naprawy pojazdu
doświadczonym specjalistom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, warunki i zasoby do realizacji zlecenia terminowo i zawsze
na najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy ELTRAS na stronie www.eltras.pl oraz bezpośredniego kontaktu z
obsługa firmy pod numerem 85 652 51 32.


