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Klien ci do ce nia ją tak że in te re su ją ce roz wią za nie, ja kim są kon -
trak ty ser wi so we oraz do stęp do pa kie tów z prze glą da mi ser wi -
so wy mi. I tak pod sta wo wą za le tą Pa kie tu Ser wi so we go Pre -
mium jest zna ny od po cząt ku sta ły koszt na praw po jaz dów
w okre ślo nym cza sie. Prze wi dy wal ność kosz tów znacz nie uła -
twia przed się bior com two rze nie bu dże tów. Tym bar dziej, że
w ra mach zry czał to wa nej opła ty klien ci otrzy mu ją sze reg czyn -
no ści zwią za nych z eks plo ata cją za bu do wy nad wo zia po jaz du.
Naj waż niej sze z nich to:
• usłu ga kon tro li tech nicz nej 
• re gu la cja i pa ra me try za cja po wy mia nie czę ści,
• kon ser wa cja za bu do wy,
• na pra wy wraz z wy mia ną uszko dzo nych 

lub zu ży tych czę ści za mien nych,
• przy go to wa nie po jaz dów do se zo nu zi mo we go i let nie go

(między innymi prze zbra ja nie urzą dzeń my ją cych).
Wszyst kie wy żej wy mie nio ne czyn no ści za war te są w sta łej
opła cie abo na men to wej wraz z kosz ta mi do jaz du do klien ta,
co ozna cza, że użyt kow nik nie po no si żad nych do dat ko wych
wydatków. Po zwa la to w pro sty spo sób zop ty ma li zo wać
kosz ty utrzy ma nia, kon ser wa cji oraz bie żą cych na praw eks -
plo ato wa ne go par ku ma szy no we go. 

Pa kie ty prze glą dów moż na do pa so wać pod ką tem in dy wi du al -
nych po trzeb oraz flo ty po jaz dów. W ra mach ofer ty na Pa kie ty
Prze glą dów fir ma ofe ru je prze glą dy po jaz dów na okres od 1
ro ku do 3 lat wraz z ro bo ci zną, nie zbęd ny mi ma te ria ła mi oraz
do jaz dem do klien ta. Stan dar do we pa kie ty prze glą dów obej -
mu ją m. in.: wy mia nę ole ju, wy mia nę fil trów, czyn no ści re gu la -
cyj ne oraz spraw dza ją ce (m. in. ba da nia mo men tu do krę ce nia
śrub, spraw dza nie oraz re gu la cja ci śnień hy drau licz nych). Na -
pra wy i prze glą dy w ra mach pa kie tów re ali zo wa ne są w miej scu
wska za nym przez użyt kow ni ka lub w jed nym z wy spe cja li zo wa -
nych punk tów ser wi so wych w prze cią gu 24 go dzin od zgło sze nia.
Ba zu jąc na dłu go let nim do świad cze niu, ser wis ZOELLER

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.zoeller.pl

Pro fe sjo nal ny ser wis to pod sta wa
Po nad dwudziestolet nie do świad cze nia rynkowe, wy kwa li fi ko wa na ka dra pra cow ni ków oraz
spe cja li stycz na wie dza to kluczowe ar gu men ty dla działalności przed się bior stwa. Zdo by ta wie -
dza oraz de ter mi na cja w sta wia niu na naj wyż szą tech no lo gię oraz bez pie czeń stwo in we sty cji to
naj lep sza gwa ran cja usług na naj wyż szym po zio mie. Naj wyż sze stan dar dy obej mu ją tak że ja -
kość usług ser wi so wych świad czo nych przez fir mę ZOELLER TECH. 

a ZOELLER TECH dysponuje doskonale wyposażonym zapleczem serwisowym,
skracającym czas usunięcia awarii do niezbędnego minimum

Fir ma ZOELLER TECH to je den z naj więk szych pro du cen -
tów po jaz dów ko mu nal nych, któ re ma ją za gwa ran to wa ny
pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny na te re -
nie ca łej Pol ski. W na szym kra ju ser wi sy sta cjo nar ne fir my
miesz czą się w Re ko wie Gór nym (woj. po mor skie), War sza -
wie i w Cho rzo wie. Wszyst kie pla ców ki dys po nu ją bo ga to
wy po sa żo ny mi ma ga zy na mi naj wyż szej ja ko ści ory gi nal -
nych czę ści za mien nych, co umoż li wia szyb kie i ter mi no we
wy ko na nie wszel kich czyn no ści ser wi so wych. 

Za kres prac zwią za nych z na pra wą gwa ran cyj ną i po gwa -
ran cyj ną obej mu je za bu do wy mar ki ZOELLER, EKOCEL,
FAUN, HALLER, JOAB oraz SEMAT. Do dać na le ży, że
oprócz ser wi sów sta cjo nar nych, fir ma dys po nu je rów -
nież ośmio ma sa mo cho da mi ser wi so wy mi wy po sa żo ny mi
w nie zbęd ne oprzy rzą do wa nie, umoż li wia ją ce wy ko na nie
więk szo ści na praw w miej scu do god nym dla klien tów. Skra -
ca to zde cy do wa nie kosz ty oraz czas usu nię cia uster ki,
a tak że czas bez pro duk tyw ne go prze sto ju po jaz du.
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TECH ofe ru je rów nież sze reg skom pli ko wa nych na praw zwią -
za nych z czę ścio wym lub cał ko wi tym re mon tem po jaz du, po le -
ga ją cym między innymi na:
• na pra wie lub wy mia nie pra sy,
• wzmoc nie niu ścian bocz nych od wło ka,
• na pra wie wrzut ni ka,
• przy sto so wa niu po jaz dów do sys te mów wa go wych,
• pia sko wa niu i ma lo wa niu ra my pod wo zia 

i ele men tów za bu do wy,
• mo der ni za cji użyt ko wa nych po jaz dów,
• mon ta żu do dat ko we go wy po sa że nia, jak np.: 

układ cen tral ne go sma ro wa nia, wrzut nik, 
urzą dze nie do roz ci na nia wor ków.

In te re su ją cą pro po zy cją fir my są szko le nia dla klien tów
z za kre su ob słu gi sprzę tu ZOELLER oraz codziennej
konserwacji i zasad dbałości o sprzęt. W ra mach szko leń
fa cho wa ka dra in struk to rów pre zen tu je in no wa cyj ne roz -
wią za nia tech no lo gicz ne sto so wa ne w śmie ciar kach, za -
mia tar kach oraz sys te mach za ła dow czych. 
Po nad to, uwzględ nia jąc po trze by klien tów oraz ma jąc
świa do mość, że wszelkie prze sto je po jaz dów to wy mier ny
koszt, ser wis ZOELLER TECH ofe ru je usłu gę naj mu śmie -
cia rek oraz po jaz dów spe cja li stycz nych – płu go -so la rek
w okre sie krót ko- i dłu go ter mi no wym oraz, co jest
szczególnie ważne, udo stęp nia klien tom po jazd za stęp czy
w przy pad ku dłuż sze go re mon tu.

f Dzię ki pro fe sjo nal nej ka drze
ser wi so wej oraz spe cja li -
stycz nym na rzę dziom fir ma
ZOELLER TECH jest w sta -
nie prze pro wa dzić na wet
naj bar dziej skom pli ko wa ne
pra ce na praw cze. Naj bar -
dziej spek ta ku lar ny efekt
przy no szą kom plek so we re -
mon ty użyt ko wa nych po jaz -
dów. W ich wy ni ku po jaz dy
zy sku ją nie tyl ko no wy wy -
gląd, ale tak że grun to wnej
prze bu do wie ule ga ją naj -
waż niej sze in sta la cje. Dzię ki
te mu wy re mon to wa na za bu -
do wa zy sku je pa ra me try po -
rów ny wal ne z fa brycz nie
no wym po jaz dem


