
Serwisujemy
wózki widłowe  
wszystkich marek

Oferujemy nasz, najwyższej jakości serwis Jungheinrich dla wszystkich wózków 
widłowych niezależnie od ich marki. Dzięki nowej usłudze Jungheinrich, jako klient, 
zyskujesz możliwość korzystania z najwyższej jakości usług oraz najlepszej obsługi 
Twojej floty wózków widłowych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z USŁUG SERWISOWYCH JUNGHEINRICH

Jungheinrich jako centralny kontakt  
dla wszystkich zapytań serwisowych  
– opieka stałego technika, jednolite  
raporty serwisowe oraz faktury.

Niezawodne dostawy wysokiej jakości 
części zamiennych z certyfikatem CE  
po konkurencyjnych cenach.

260 przeszkolonych i certyfikowanych 
mobilnych techników serwisu
na terenie całego kraju zajmujących się
profesjonalną obsługą serwisową wózków
widłowych niezależnie od ich marki.

Szybka pomoc w razie potrzeby,  
z czasem reakcji serwisu do 4 godziny,  
aby Twoja firma nigdy  
nie stanęła w miejscu.

Oprogramowanie diagnostyczne 
do urządzeń znanych producentów 
umożliwia bezproblemową obsługę 
serwisową wózków widłowych  
innych marek.

Nasze doświadczenie zbudowaliśmy 
obsługując w zeszłym roku ponad 2 tysiące 
urządzeń marek innych niż Jungheinrich,  
z czego ponad 1/3 w ramach stałej, 
popartej umową, opieki serwisowej.
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Oferujemy Państwu możliwość odkupu wózków widłowych w atrakcyjnej cenie.  
Jeśli w swoim magazynie posiadają Państwo wózki, które nie spełniają wymagań 
rozwoju Państwa firmy lub są zbędne ze względu na zmianę profilu działalności, 
zapraszamy do kontaktu. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ODKUPU 

Szybka i bezpłatna wycena: REAGUJEMY I WYCENIAMY WÓZKI W 48h.
Nasi specjaliści wycenią każdy wózek bez względu na markę, wiek i przebieg motogodzin.
Wystarczą dane wózka, stan techniczny oraz zdjęcia.  
Istnieje również możliwość wyceny podczas wizyty u klienta.

Kompleksowa obsługa na najwyższym poziomie: ZAJMUJEMY SIĘ WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI 
FORMALNOŚCIAMI, DZIĘKI CZEMU OSZCZĘDZAJĄ PAŃSTWO CZAS I PIENIĄDZE.
Ograniczamy formalności do minimum – organizujemy transport we własnym zakresie.  
Dzięki największej sieci serwisowej możemy zorganizować także demontaż masztu.

Terminowa płatność: BEZ OBAW, JUNGHEINRICH TO RZETELNA FIRMA – PŁACIMY W TERMINIE.
Jako rzetelna firma przykładamy wagę do terminowego regulowania płatności.  
Dodatkowo możemy zaproponować sprzedaż lub wynajem (krótko – długoterminowy) młodszego, 
nowego modelu w transakcji wiązanej.

Odkupujemy
wózki widłowe  
wszystkich marek 
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