
 Niezawodność stoi na pierwszym 
miejscu. ZOELLER TECH jako je‑
den z największych producentów 
pojazdów komunalnych w Pol‑

sce, oferuje swoim klientom również ser‑
wis gwarancyjny i pogwarancyjny na ob‑
szarze całego kraju. 

Serwisy stacjonarne ZOELLER TECH w Reko‑
wie   Górnym, Warszawie oraz w Chorzowie 

wraz z magazynami oryginalnych części  
zamiennych, świadczą Klientom pełen za‑
kres usług związanych z naprawą gwaran‑
cyjną i pogwarancyjną zabudów marek  
ZOELLER, EKOCEL, FAUN, HALLER, JOAB oraz 
SEMAT. Oprócz serwisów stacjonarnych fir‑
ma dysponuje również 8 samochodami ser‑
wisowymi, wyposażonymi w niezbędne 
oprzyrządowanie, umożliwiające wykonanie 

większości napraw na miejscu u Klienta oraz 
oryginalne części zamienne do pojazdów 
marek ZOELLER, EKOCEL, FAUN, HALLER, 
JOAB, SEMAT. Serwisanci mobilni dostępni 
są dla Klientów w całej Polsce. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma 
ZOELLER TECH oferuje kontrakty serwisowe 
oraz dostęp do pakietów z przeglądami ser‑
wisowymi. Do wyboru są: 

Pakiet Serwisowy Premium – do no‑
wo zakupionych pojazdów Klient może 
dokonać zakupu Pakietu Serwisowego Pre‑
mium. Zalety posiadania takiego pakie‑
tu to przede wszystkim określone koszty 
napraw pojazdów w danym okresie oraz 
przewidywalność kosztów niezbędnych 
przy tworzeniu budżetów. W ramach sta‑
łej, zryczałtowanej opłaty dla Pakietu Ser‑
wisowego Premium oferowany jest szereg 
czynności związanych z zabudową nad‑
wozia pojazdu:
• usługa kontroli technicznej – spraw‑

dzenie stanu zabudowy min. 6 razy 
w ciągu roku,

• regulacja i parametryzacja po wymia‑
nie części,

• naprawa wraz z wymianą uszkodzo‑
nych lub zużytych części zamiennych,

Szeroki zakres usług  
serwisowych firmy ZOELLER TECH  
na rynku polskim 
Ponad 20 lat doświadczenia na rynku, branżowe know ‑how, wykwalifikowana kadra pracowników 
oraz wiedza specjalistyczna są dowodem na to, że warto stawiać na najwyższą technologię, 
bezpieczeństwo inwestycji i trwałość. Inwestycja w kompetencje i niezawodność zawsze się 
opłacały. Optymalizacja kosztów, bezpieczeństwo pracy i długotrwałość to podstawowe wartości 
przedsiębiorstwa oraz pracowników ZOELLER TECH.

ADVERTORIAL

Zakres usług świadczonych przez serwis ZOELLER TECH jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko 
naprawy pojazdów, ale również modernizacje i kompleksowe remonty, dzięki którym śmieciarka 
może odzyskać pełną sprawność techniczną i wyglądać jakby dopiero opuściła fabrykę.
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• konserwacja zabudowy,
• przygotowanie pojazdu do sezonu zi‑

mowego i letniego, m.in. przezbraja‑
nie urządzeń myjących.
Wszystkie ww. czynności zawarte są 

w stałej opłacie abonamentowej wraz 
z kosztami dojazdu do Klienta, co ozna‑
cza, że Klient nie ponosi żadnych dodat‑
kowych kosztów. Pozwala to w prosty spo‑
sób zoptymalizować koszty utrzymania, 
konserwacji oraz bieżących napraw posia‑
danego parku maszynowego. 

Pakiety przeglądów serwisowych 
– to pakiety dostosowane do indywidual‑
nych potrzeb oraz floty pojazdów, w ra‑
mach których Klient otrzymuje przegląd 
pojazdów na okres od 1  roku do 3  lat 
wraz z robocizną, niezbędnymi materia‑
łami oraz dojazdem. Standardowe pakie‑
ty przeglądów obejmują m.in.: wymianę 
oleju, wymianę filtrów, czynności regu‑
lacyjne oraz sprawdzające (m.in. bada‑
nia momentu dokręcenia śrub, sprawdza‑
nie oraz regulacja ciśnień hydraulicznych). 

Naprawy i przeglądy w ramach pakietów 
realizowane są na miejscu u Klienta lub 
w jednym z wyspecjalizowanych punk‑
tów serwisowych w przeciągu 24 godzin 
od zgłoszenia. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu 
serwis ZOELLER TECH wykonuje również 
szereg skomplikowanych napraw związa‑
nych z częściowym lub całkowitym remon‑
tem pojazdu, polegającym m.in. na:
• wymianie lub wzmocnieniu wanny 

zasypowej,
• naprawie lub wymianie prasy,
• wzmocnieniu ścian bocznych odwłoka,
• naprawie wrzutnika,
• przystosowaniu pojazdów do syste‑

mów wagowych,
• piaskowaniu i malowaniu ramy pod‑

wozia i elementów zabudowy,
• modernizacji użytkowanych pojazdów,
• montażu dodatkowego wyposażenia, 

jak np.: układ centralnego smarowa‑
nia, wrzutnik, urządzenie do rozcina‑
nia worków.

Dodatkowym atutem oferty serwi‑
su jest propozycja szkoleń, podczas któ‑
rych fachowa kadra instruktorów prezen‑
tuje innowacyjne rozwiązania technolo‑
giczne zastosowane w śmieciarkach i sys‑
temach załadowczych oraz instruuje Klien‑
tów w zakresie: 
• obsługi sprzętu (przeznaczone dla per‑

sonelu obsługującego),
• codziennej konserwacji i zasad dbało‑

ści o sprzęt.
Ponadto, podążając za potrzebami 

i wymaganiami Klientów oraz mając świa‑
domość, że żadne przestoje pojazdów nie 
są mile widziane, serwis ZOELLER TECH 
oferuje usługę najmu śmieciarek oraz po‑
jazdów specjalistycznych –  pługo ‑solarek 
w okresie krótko‑ i długoterminowym oraz 
udostępnia Klientom pojazd zastępczy 
w przypadku dłuższego remontu.

Firma zachęca do kontaktu z ze specja‑
listami serwisu ZOELLER TECH pod nume‑
rem infolinii serwisowej dostępnej w ca‑
łym kraju: 58 760 11 11. 

REKLAMA

ZOELLER TECH zapewnia części zamienne oraz pełen zakres usług związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi zabudów wszystkich powyższych marek.
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