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Firma LEMARPOL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów wprowadza promocję, która z pewnością
przyniesie oszczędności w Państwa Firmie.
Szczegóły promocji:
•

promocja dotyczy przeglądów technicznych wózków widłowych

•

cena przeglądu technicznego w wózkach o udźwigu 1500 kg – 2500 kg - 650 zł netto

•

cena przeglądu technicznego w wózkach o udźwigu 3000 kg – 3500 kg - 750 zł netto

•

wykonując trzy przeglądy w ciągu roku, czwarty przegląd jest w pełni bezpłatny

•

faktyczne ceny przeglądu z wykorzystaniem promocji to 487,50zł w wózkach o udźwigu
1500 kg – 2500 kg oraz 562,50zł w wózkach o udźwigu 3000 kg – 3500 kg

Cena przeglądu obejmuje:
−
−
−
−

robociznę
materiały eksploatacyjne
dojazd do każdego miejsca w Polsce
wpis do książki konserwacji

Każdy pracownik naszego serwisu posiada uprawnienia
Konserwatora Urządzeń Transportu Bliskiego oraz uprawnienia gazowe,
które są wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Firma nasza w sposób szybki i fachowy zajmuje się także remontami oraz
przygotowaniami wózków do obowiązkowego odbioru przez UDT.W ramach takiej usługi
postanowiliśmy zaproponować Państwu podstawienie wózka zastępczego w kwocie 50 zł netto za
dobę ( wózki do udźwigu 2500 kg )

Najlepsze ceny serwisu na rynku:
−
−

dojazd - 1zł/1km
roboczogodzina - 70zł

Chcąc zgłosić wózek do przeglądu technicznego objętego promocją, należy wysłać zgłoszenie
w formie pisemnej ( zgłoszenie do pobrania z naszej strony www.serwiswozkiwidlowe.pl ) lub
bezpośrednio z naszej strony dopisując na zgłoszeniu „ PROMOCJA ” TEL. FAX 033 - 870 52 57
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