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TYTUŁ: TRANSPORT NISKOPODWOZIOWY ROZŁADUNEK SERWIS ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS działająca na rynku od kilkunastu lat oferuje profesjonalne usługi diagnostyczne
obejmujące diagnostykę pojazdów, w tym przeglądy diagnostyczne samochodów osobowych,
przeglądy diagnostyczne samochodów ciężarowych, autobusów, motocykli, maszyn drogowych,
budowlanych i pojazdów zabytkowych. Stacja diagnostyczna ELTRAS zlokalizowana przy ul.
Logarytmicznej 7 w Białymstoku zapewnia możliwość kompleksowej, rzetelnej oceny stanu technicznego pojazdu w trakcie
standardowego przeglądu technicznego zapewniającego uzyskanie obowiązkowych badań technicznych pojazdu jak również ocenę stanu
technicznego pojazdu przed zakupem, dłuższą podróżą. Przeglądy techniczne wykonywane przez doświadczonych diagnostów w
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ELTRAS zapewniają potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania pojazdu, umożliwiają ocenę stanu
poszczególnych elementów w celu uniknięcia awarii oraz prawidłowego działania. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS przy ul.
Logarytmicznej 7 dysponuje przestronnym placem z parkingiem dla klientów stacji, własnym warsztatem mechanicznym umożliwiającym
dokonanie drobnych napraw do przeglądu oraz strefą dla klienta oczekującego na badanie techniczne. Obsługa stacji diagnostycznej
ELTRAS obsługuje rezerwacje elektroniczne terminu badania technicznego, dzięki czemu klient ma możliwość rezerwacji terminu oraz
konkretnej godziny przeglądu technicznego, co pozwala na sprawne dokonanie przeglądu technicznego bez konieczności oczekiwania i
ponownej wizyty w stacji diagnostycznej. Dodatkowo obsługa stacji kontroli ELTRAS oferuje bezpłatnie opcję przypomnienia o
zbliżającym się terminie kolejnego badania technicznego oraz darmową usługę ozonowania pojazdu po zakończeniu badania
technicznego. Firma ELTRAS wykorzystuje własne, wieloletnie doświadczenie w zakresie mechaniki pojazdów, eksploatacji pojazdów
oraz zastosowania specjalistycznych maszyn i pojazdów dla zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług diagnostycznych,
transportowych oraz rozładunkowych. Firma ELTRAS dysponuje specjalistycznym sprzętem oraz pojazdami służącymi do transportu
ponadgabarytowego ładunków, transportu niskopodwoziowego ładunków i maszyn oraz rozładunku wagonów, przyczep, naczep
pojazdów ciężarowych oraz transportu ciężarowego materiałów sypkich tj. piach, żwir, nawozy, pasze i inne. Firma ELTRAS zapewnia
również usługi serwisowe w zakresie naprawy, wymiany przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Serwis przewodów
hydrauliki siłowej ELTRAS umożliwia zakuwanie węży o dowolnej średnicy z możliwością dostosowania przewodu do konkretnego
zastosowania dzięki szerokiemu asortymentowi produktów do zakuwania węży dostępnemu na miejscu. Możliwość zakupu
dedykowanych końcówek, złączy na miejscu znacznie skraca czas wykonania usługi oraz zwiększa możliwości dostosowania przewodu.
Firma ELTRAS świadczy także usługi serwisowe w zakresie wymiany i naprawy przewodów hydrauliki siłowej z dojazdem na miejsce
awarii lub do siedziby klienta po wcześniejszym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia telefonicznie. Wszelkie dodatkowe informacje
o ofercie firmy ELTRAS dostępne są na stronie www.eltras.pl lub u obsługi pod numerem 85 652 51 32.


