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Targoncabérlet. Linde minőség, amikor csak szüksége van rá.

Váratlanul targoncára van szüksége? Ne aggódjon, majd mi intézzük!
Csak egy telefonhívás választja el attól, hogy megtalálja azt a minőséget, melyre vállalkozása mozgásban tartásához
szüksége van. A Linde Bérleti Megoldások által a piacon jelenleg kapható anyagmozgató berendezések legszélesebb
választékához ajánlunk Önnek gyors, egyszerű és könnyű hozzáférést! Velünk a legújabb technológia előnyeit
élvezheti, többek között a gépkezelő védelmét szolgáló ergonómiai fejlesztésekkel, a targoncák megbízhatóságával,
illetve piacvezető biztonsági megoldásokkal.

Előtte

Közben

Utána

Készek vagyunk leszállítani amit
kíván, amikor kívánja.

Segítünk, hogy tevékenysége
sikeres legyen.

Annyira megkönnyítjük a dolgát,
hogy ismét igénybe kívánja majd
venni segítségünket.

Elérhetőség

Megbízhatóság

Egyszerűség

Csak egy telefonhívásnyira van tőlünk, és
kiterjedt hálózatunkkal mindig a
vállalkozása közelében vagyunk. Bérlet
Üzletágunk képzett dolgozói gyorsan és
pontosan felmérik az Önök szükségleteit,
és a lehető legjobb megoldást kínálják.

Targoncáink teljes körű karbantartását
saját szerviztechnikusaink végzik. Mielőtt
kiszállítjuk őket, az egyes anyagmozgató
eszközök többpontos ellenőrzésen
mennek keresztül: meg kell felelniük az
előírt műszaki, jogi és biztonságossági
követelményeknek.

Tudjuk, az ember könnyen belefulladhat a
papírmunkába, ezért az adminisztratív
részt minimálisra csökkentettük és a
számlázást is a lehető legegyszerűbbé
tettük.

Reagálás

Alkalmazkodó képesség

Elégedettség

Szaktudásuk és az ügyfeleknek nyújtott
szolgáltatások magas szintjének
fenntartása érdekében Bérlet Üzletágunk
munkatársai rendszeresen képzéseken
vesznek részt. Fel tudják mérni az Önök
vállalkozásának anyagmozgatási
szükségleteit, és a helyi követelményeket.
Ezen kívül a teljes Linde hálózat
háttértámogatását élvezik.

Ha a bérlet ideje alatt az anyagmozgató
eszköz felhasználása vagy az Önök igényei
változnak, másik gépet keresünk, mely
ezeknek megfelel. A targoncát bármikor
visszaadhatja, meghosszabbíthatja a
bérlés időtartamát, vagy az eredeti helyett
egy másik gépet kérhet.

Mivel szolgáltatásunkat úgy tudjuk
leginkább javítani, ha az Önök
tapasztalataiból tanulunk, és
meghallgatjuk tanácsaikat, ügyfeleink
körében egész Európában rendszeres
elégedettségi felméréseket végzünk.
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Találja meg a leggyorsabb módot vállalkozása mozgásban tartására!

Linde minőség, amikor szükség van rá.

06 24 520 354
Találja meg a leggyorsabb módot vállalkozása mozgásban tartására!
Bérleti Üzletágunk a 06 24 520 354 telefonszámon rendelkezésére áll
igényeinek első felmérésére! A legmegfelelőbb megoldást szállítjuk Önnek,
késedelem nélkül. Számíthat ránk, hogy mozgásban tartjuk vállalkozását!
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