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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE TRANSPORT ROZŁADUNEK ELTRAS

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi stację diagnostyki pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7,
warsztat świadczący usługi serwisowe w zakresie napraw i wymiany przewodów
hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach, usługi ozonowania wnętrza pojazdów.
Firma ELTRAS specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu pojazdów i maszyn budowlanych, drogowych, transportowych, usług
transportowych przy wykorzystaniu pojazdów do transportu niskopodwoziowego, usług transportowych towarów i materiałów, w tym
materiałów sypkich. Firma ELTRAS profesjonalnie zajmuje się rozładunkiem, przeładunkiem wagonów, posiada specjalistyczne maszyny
pozwalające na rozładunek dowolnego ładunku oraz transport ładunków ponadgabarytowych. Firma ELTRAS wykorzystuje
doświadczenia związane z obsługą pojazdów specjalistycznych, transportowych, ciężarowych w handlu maszynami budowlanymi oraz
pojazdami. Firma ELTRAS oferuje do sprzedaży maszyny budowlane renomowanych producentów, w doskonałym stanie technicznym,
doskonale utrzymane i gotowe do pracy. Doświadczenie specjalistów z firmy ELTRAS oraz dostęp do doskonale wyposażonej ścieżki
diagnostycznej gwarantują nienaganny stan techniczny oferowanych pojazdów. Firma świadczy również usługi wynajmu maszyn
budowlanych na doskonałych warunkach, z opcją dostawy maszyn we wskazane miejsce. Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację
Kontroli Pojazdów wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne umożliwiające rzetelną diagnostykę pojazdów wszelkiego
typu oraz profesjonalną ocenę stanu technicznego pojazdu. Klienci stacji diagnostyki pojazdów ELTRAS w trakcie wykonywania
przeglądu technicznego mają możliwość usunięcia drobnych usterek do przeglądu w warsztacie prowadzonym przez firmę ELTRAS,
dzięki czemu Klienci nie muszą umawiać się na ponowny przegląd. Firma ELTRAS dba o zapewnienie Klientom kompleksowej obsługi w
obszarze usług diagnostycznych, mechaniki pojazdowej, usług serwisowych i naprawczych. Firma ELTRAS prowadzi serwis przewodów
hydrauliki siłowej, z możliwością zakupienia na miejscu wszelkich dostępnych elementów do naprawy i przystosowania przewodów
hydrauliki siłowej. Serwis przewodów hydraulicznych realizuje usługi z dojazdem do Klienta lub na miejsce awarii po wcześniejszym
uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie. Firma ELTRAS systematycznie rozwija ofertę o nowe usługi i funkcjonalności, które
wpływają na kompleksowość oferty. Firma ELTRAS udostępniła Klientom możliwość bezpiecznej oraz skutecznej dezynfekcji pojazdów
metodą ozonowania, przy wykorzystaniu wydajnych urządzeń renomowanego polskiego producenta, które maksymalnie skracają czas
usługi. Usługa ozonowania wnętrza pojazdu wykonywana jest w Białymstoku przy ul. Logarytmicznej 7. Firma ELTRAS umożliwia
elektroniczną oraz telefoniczną rezerwację terminu badania technicznego, ozonowania pojazdu lub wizyty w serwisie przewodów
hydraulicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy ELTRAS na stronie www.eltras.pl lub telefonicznej rezerwacji wizyty pod
numerem 85 652 51 32.


