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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE POJAZDU SPRZEDAŻ WYNAJEM ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową w zakresie
diagnostyki pojazdów i maszyn, usług transportowych, w tym
transportu ciężarowego, niskopodwoziowego,
ponadgabarytowego, usług rozładunkowych, naprawy pojazdów
oraz usług serwisowych w zakresie wymiany, naprawy i przystosowania przewodów hydrauliki siłowej stosowanych w urządzeniach,
pojazdach i maszynach m.in. wózkach widłowych, podnośnikach. Firma ELTRAS oferuje usługi diagnostyczne pojazdów i maszyn
wszelkiego typu świadczone przez diagnostów z wieloletnim doświadczeniem, realizującym usługi przy użyciu nowoczesnego sprzętu
diagnostycznego. Ścieżka diagnostyczna w stacji kontroli pojazdów ELTRAS umożliwia kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdu
oraz innych parametrów m.in. poziom emisji spalin, emisji hałasu, skuteczność złącz do przyczep. Klienci stacji kontroli pojazdów
ELTRAS przy ul. Logarytmicznej 7 mogą dokonać elektronicznej rezerwacji terminu badania technicznego, umówić się na konkretną
godzinę, skorzystać z opcji bezpłatnego przypomnienia o terminie kolejnego badania technicznego oraz bezpłatnej usługi ozonowania
pojazdu po zakończeniu przeglądu technicznego. Dodatkowo klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mają do dyspozycji warsztat
samochodowy należący do ELTRAS zlokalizowany w budynku stacji diagnostycznej. Warsztat samochodowy ELTRAS oferuje
kompleksowe usługi naprawy pojazdów, w tym przygotowanie pojazdu do badania technicznego, z możliwością usunięcia usterek w
trakcie przeglądu technicznego bez konieczności ponownej wizyty w stacji diagnostycznej. Firma ELTRAS uzupełniła ofertę usług o
usługi serwisowe w zakresie wymiany, naprawy i dostosowania przewodów hydraulicznych stosowanych w pojazdach i maszynach z
możliwością zakupienia dowolnych elementów złącznych, końcówek do przystosowania przewodów dostępnych na miejscu. Serwis
przewodów hydraulicznych ELTRAS realizuje usługi z dojazdem do klienta po wcześniejszym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia z
obsługą firmy pod numerem 85 652 51 32 lub 508 170 179.
Firma ELTRAS wykonuje również usługi rozładunkowe przy użyciu specjalistycznych maszyn przeładunkowych, usługi transportu
ciężarowego z wykorzystaniem własnych samochodów ciężarowych, naczep niskopodwoziowych oraz usługi wynajmu pojazdów i maszyn
drogowych, budowlanych tj. ładowarki, koparko-ładowarki. Oferta firmy ELTRAS dostępna jest na firmowej stronie internetowej
www.eltras.pl lub u obsługi firmy pod numerem 85 652 51 32.


