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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE BIAŁYSTOK SERWIS USŁUGI ELTRAS

CENA: 101,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS zapewnia szereg usług motoryzacyjnych tj.
usługi diagnostyczne pojazdów i maszyn w Okręgowej stacji
Kontroli Pojazdów, usługi warsztatowe w zakresie naprawy
pojazdów i maszyn w warsztacie samochodowym, usługi
serwisowe w zakresie naprawy, wymiany i przystosowania przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach budowlanych,
drogowych, rolniczych. Firma ELTRAS od wielu lat zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych usług transportu ciężarowego,
transportu ponadgabarytowego, transportu niskopodwoziowego ładunków, maszyn. Firma ELTRAS dysponuje pojazdami ciężarowymi,
naczepami, przyczepami do transportu ciężarowego, w tym materiałów sypkich tj. piach, żwir, kruszywa, nawozy, pasze, węgiel itp.
Firma ELTRAS posiada również specjalistyczne maszyny przeładunkowe pozwalające na rozładunek i przeładunek towarów i materiałów,
doświadczonych operatorów oraz kierowców, którzy zrealizują każde zlecenie terminowo i profesjonalnie. Firma ELTRAS prowadzi stację
kontroli pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7 oferującą przeglądy techniczne, przeglądy diagnostyczne pojazdów i maszyn wraz z
możliwością przygotowania pojazdu do przeglądu w warsztacie samochodowym należącym do ELTRAS i zlokalizowanym w budynku
stacji diagnostycznej. Możliwość przygotowania samochodu do badania technicznego w ELTRAS pozwala na sprawne wykonanie
przeglądu, bez konieczności ponownej wizyty w stacji diagnostycznej. W warsztacie klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mogą dokonać
drobnych napraw, usunięcia usterek oraz dokonać wymiany takich elementów jak: żarówki, bezpieczniki, ustawienie zbieżności,
regulacja świateł, uzupełnienie płynów. Diagności z ELTRAS korzystają z nowoczesnej ścieżki diagnostycznej do oceny stanu
technicznego pojazdu oraz dodatkowych parametrów tj. m.in. bezpieczeństwo instalacji gazowej w pojeździe, złącz do przyczep, analiza
emisji hałasu, spalin itp.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ELTRAS dysponuje przestronnym parkingiem przed budynkiem stacji kontroli przystosowanym
nawet dla dużych pojazdów, elektronicznym systemem rezerwacji terminu przeglądu, bezpłatną usługą przypomnienia o kolejnym
badaniu technicznym, a każdy klient może liczyć na drobny upominek po dokonaniu przeglądu technicznego. Firma ELTRAS dokłada
wszelkich starań w celu zapewnienia klientom kompleksowej oferty usług motoryzacyjnych. W tym celu firma ELTRAS uzupełnia ofertę o
nowe usługi tj. ozonowanie pojazdu przy użyciu wydajnych i skutecznych urządzeń renomowanego producenta czy zakuwanie węży
hydrauliki siłowej z możliwością zamówienia serwisu z dojazdem do klienta. Stanowisko serwisowe w ELTRAS pozwala na
przystosowanie przewodów hydrauliczny o dowolnym przekroju oraz przystosowanie przewodu do dowolnego pojazdu, urządzenia,
maszyny z wykorzystaniem akcesoriów do zakuwania węży z szerokiej oferty produktów dostępnych na miejscu. Szczegóły oferty usług
świadczonych przez firmę ELTRAS dostępne są na firmowej stronie internetowej oraz pod numerem 85 652 51 32.


