ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НОВИЯ АБОНАМЕНТЕН ПЛАН
НА СЕРВИЗА НА ТЕХНО РЕНТ
ЗА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
НОВО, МНОГО ПО-ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
℘ Диагнoстика на техниката/първоначален преглед – 70,00 лв за един бр. техника.
Получавате пълен списък на наличните дефекти:
- електрическа част;
- механична част;
- хидравлична част.
℘ При необходимост от ремонт – Техно Рент Ви изготвя оферта на база
първоначалния преглед.
℘ Абонаментен план ЕКСТРА – 50,00 лв за един бр. техника*
- този абонаментен план е валиден само за машини, които са минали
първоначален преглед и са технически изправни към момента на
абонирането.
- при извършване на ремонти от специалистите на Техно Рент вие ще
заплащате само частите.
- ТРУДЪТ Е БЕЗПЛАТЕН;
- Този план вкл. Пълен преглед на машините на всеки 3 /три/ месеца **

→ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ.
→ ПРЕЗ ВРЕМЕТО ОТ РЕМОНТА НА ВАШАТА ТЕХНИКА ТЕХНО РЕНТ ВИ
ПРЕДОСТАВЯ ПОДОБНА НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО НИСКИ ЦЕНИ.
→ ИЗПРАЩАНЕ НА СЕРВИЗНА ГРУПА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ ДО 24 ЧАСА
ЗА ПЛОВДИВ И СТРАНАТА**
→ БЕЗПЛАТНО ОБОРОТНА ТЕХНИКА В СЛУЧАЙ НА НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПОВРЕДАТА ДО 3 /ТРИ/ РАБОТНИ ДНИ / ***
* може да изберете този абонаментен план при минимум 3 /три/ броя машини.
** разходите за транспорт се заплащат отделно.
*** техниката се предоставя безплатно при виновна забава от страна на Техно Рент –
сервиз и при наличието на такава техникат, т.е. при предварителна договореност.
Всички обявени цени са без включено ДДС.
℘Цени на сервизна дейност:
• часова ставка труд – 14,00 лв/час ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ – САМО ДО 31.12.2013 г.
ЦЕНАТА Е 9,00 ЛВ/ЧАС !!!
• диагностика – 70,00 лв за един брой техника
• транспорт на сервизна група със сервизен автомобил – 0,30 лв/км
При наличието на каквито и да било въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
Пламен Лилов /началник сервиз/ - 0885/518-208, plamen.lilov@technorent.dir.bg
Нина Каназирска /заместник директор/ - 0886/541-242, nina.kanazirska@technorent.dir.bg

