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TYTUŁ: Kalibracja alkomatu Alcofind

CENA: 55,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Biuro (.: nij98k :.)
  Adres: Romana Dmowskiego 1
  Miasto: Wrocław
  Województwo: dolnośląskie
  Telefon: 889900059
                

OPIS:

Nasza firma zajmuje się sprzedażą alkomatów, ale w ramach oferowanych przez nas usług możesz liczyć także na serwis oraz kalibrację.
Jednym z urządzeń, które odnajdziesz w naszym asortymencie jest AlcoFind. To wysokiej jakości alkomat, zbierający pozytywne opinie
zarówno podczas użytkowania prywatnego, jak i przez firmy. Jeśli posiadasz właśnie takie urządzenia, zapraszamy do skorzystania z
naszej oferty kalibracji. W razie wątpliwości, odpowiemy na wszelkie pytania.

Kalibracja alkomatów Alcofind

Posiadanie alkomatów stało się coraz bardziej popularne, co wcale nie dziwi. Te niewielkie urządzenia pomagają kontrolować ilość
alkoholu we krwi, a co za tym idzie, również zwiększają bezpieczeństwo podczas kierowania samochodem. Kontrolę można
przeprowadzić przed wejściem do pojazdu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że stan spożycia alkoholu przekracza normy dopuszczane
przez polskie prawo. Są również często przeprowadzane przez pracodawców branży transportowej czy na produkcji, a więc wszędzie
tam, gdzie istotne jest bezpieczeństwo.

Alkomaty, aby działać poprawnie, muszą być jednak regularnie kalibrowane i kontrolowane. Tylko wtedy będą wskazywać właściwe
pomiary. Jeżeli zauważyłeś, że Twój alkomat Alcofind nie działa prawidłowo, konieczna jest wówczas jego kalibracja. Powinna być
wykonywana jednak regularnie (średnio raz na rok), dzięki czemu mamy pewność, że wyniki są rzetelne. Oferujemy kompleksową
kalibrację alkomatów AlcoFind. Możesz powierzyć nam swój sprzęt, a my zajmiemy się nim w najlepszy sposób.

Promil-lab - kalibracja alkomatu Alcofind

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z kalibracją alkomatów. Możesz również zakupić nowe urządzenia. W razie
wątpliwości jesteśmy otwarci na wszelkie pytania. Dokładamy starań, aby proces przebiegał z wykorzystaniem wysokiej jakości narzędzi.
Zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważne jest, aby urządzenie działało poprawnie, od tego często zależy bezpieczeństwo wielu osób.
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie kalibracji alkomatów, ponieważ zaufało nam już wielu klientów, zarówno prywatnych, jak i
przedsiębiorców. Usługi wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności, a po skończonej pracy otrzymasz gotowy i sprawny
alkomat. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz kontaktu!

PROMIL-LAB
ul. Romana Dmowskiego 1
50-203 Wrocław
tel. 889 990 059
mail: biuro@promil-lab.pl


