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ZOELLER TECH Serwis
Jesteś zawsze w centrum naszych działań.

Zawsze w centrum uwagi
Pytamy, co jest dla Państwa dobre...
...i omawiamy Wasze potrzeby.

Stawiają Państwo również
na jakość i trwałość?

Jesteśmy pewni, że będziemy mogli dostrzec wiele wspólnego!

Ponad 20 lat doświadczenia na rynku, branżowe

Pragniemy wyjaśnić, dlaczego wszystko u nas koncentruje się

że u naszych Klientów zawsze potwierdza się teza, że

know-how oraz wiedza specjalistyczna pokazują nam,

wokół Państwa firmy i jakie korzyści możemy przynieść Waszemu

warto stawiać na najwyższą technologię, bezpieczeństwo

przedsiębiorstwu. Sami przekonajcie się o jakości naszych usług

i niezawodność zawsze się opłacały. Optymalizacja

i indywidualnych rozwiązaniach. Jesteście zawsze w centrum
naszych działań.

inwestycji i trwałość. Inwestycja w kompetencje
kosztów, bezpieczeństwo pracy i długotrwałość to
podstawowe wartości naszego przedsiębiorstwa.

Lider w dziedzinie TECHNOLOGII!

Cenią Państwo niezawodność?
Niezawodność stawiamy na pierwszym miejscu.
ZOELLER TECH to jeden z największych producentów
pojazdów komunalnych w Europie. Dzisiaj nasze
pojazdy trafiają nie tylko na rynek krajowy – są również
eksploatowane i rozpoznawane na całym świecie. Jednak
największym dowodem naszej niezawodności jest
motywacja, radość i wydajność naszych pracowników

„Gwarantujemy szybkie

w całej Polsce, którzy każdego dnia obsługują naszych

decyzje, krótki czas realizacji

Klientów.

oraz – co bardzo ważne –

Niezawodna OBSŁUGA!

osobisty kontakt.
U nas Klient otrzymuje

Mają Państwo specjalne
wymagania?

to, czego rzeczywiście
potrzebuje. To oczywiste!“

ZOELLER TECH jako producent i kompleksowy dostawca

Stanisław Karpiński

rozwiązań dla śmieciarek i systemów załadowczych,

Dyrektor Serwisu Polska

oferuje swoim Klientom gamę zabudów o objętości
skrzyni ładunkowej od 7 do 31 m3. Na szeroki asortyment
systemów załadowczych składa się ponad 200 wariantów
modeli przeznaczonych do pojemników o wielkości od
60 L do 8 m³. Pomimo rozwoju firmy w kierunku produkcji
seryjnej, wciąż mamy duszę majsterkowicza!

Indywidualne ROZWIĄZANIA!

Chcą Państwo więcej czasu dla
swoich podstawowych zadań?

Rekowo Górne

Szczecin

Nasze główne zadanie - możliwie jak najbardziej odciążyć
naszych Klientów w codziennej pracy i logistyce, tak aby
działalność Państwa Firmy była zawsze na pierwszym
planie. Żadnych przestojów, awarii czy wysokiego nakładu
pracy administracyjnej. Gwarantujemy pełne zaanga-

Poznań

żowanie przy rozwiązaniu Państwa problemów. Poza

Warszawa

siedzibą główną w Rekowie Górnym, udostępniamy naszym Klientom 3 stacjonarne punkty serwisowe (Rekowo
Górne, Warszawa, Chorzów) wraz z magazynami części
zamiennych oraz pomieszczeniami przeznaczonymi do
napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Naprawy

Wrocław

i przeglądy są realizowane w ciągu 24 h od zgłoszenia.

Jarosław

Mogą być wykonywane na miejscu u Klienta lub w jednym
z naszych warsztatów, w których nasi współpracownicy

Chorzów

w sposób profesjonalny zadbają o Państwa sprawy. Do
Państwa dyspozycji jest również nasz serwis mobilny.
Dysponujemy flotą pojazdów serwisowych wyposażonych
w niezbędne narzędzia i części zamienne. Fachowej porady techniczno-serwisowej udzieli Państwu nasz doświadczony Zespół serwisowy!
Na miejscu – blisko Waszej Firmy!

Duża DYSPOZYCYJNOŚĆ!
Siedziba główna

Serwis stacjonarny

Serwis mobilny

Cenią Państwo bezpośredni
kontakt?
Pracownicy ZOELLER TECH to zwyczajni ludzie, którzy
używają prostego języka. Jesteśmy uważnymi rozmówcami, którzy działają we wzajemnym zrozumieniu i wspierają się po koleżeńsku. Jesteśmy przewidujący i pozytywnie
nastawieni na rozwiązywanie problemów naszego Klienta.

„Mój Zespół i ja
szybko dotrzemy
do Twojej firmy!”

Słuszność podejmowanych DECYZJI!

Serwis Rekowo Górne:
+48 58 774 89 23
+48 664 950 275
serwis.rekowo@zoeller.pl
	84-123 Połchowo, ul. Nowa 8, Rekowo Górne
Serwis Warszawa:
+48 22 331 12 90
+48 664 951 175
serwis.warszawa@zoeller.pl
	03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Serwis Chorzów:
+48 32 73 668 50
+48 601 927 370
serwis.chorzow@zoeller.pl
	41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 28

Dział części zamiennych – Rekowo Górne:
+48 664 951 878
czesci.rekowo@zoeller.pl
	84-123 Połchowo, ul. Nowa 8, Rekowo Górne
Dział części zamiennych – Warszawa:
+48 22 331 12 95
+48 664 971 620
czesci.warszawa@zoeller.pl
	03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Dział części zamiennych – Chorzów:
+48 32 73 668 50
+48 601 077 125
czesci.chorzow@zoeller.pl
	41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 28

Wizytówki w wersji cyfrowej
w formacie VCF znajdą Państwo
na naszej stronie:
www.zoeller.pl/kontakt

Z nami dojedziesz do celu!

ZOELLER TECH
– umowy o świadczenie usług

Z pewnością to Państwu odpowiada!

Wiemy, że Państwa czas jest ograniczony, że koszty organizacji
i logistyki są wysokie i że ponoszą Państwo dużą odpowiedzialność.

Różne aspekty obsługi połączyliśmy w pakiety i stworzyliśmy konkretne
oferty usług ZOELLER TECH. Od drobnych detali po skomplikowane

Właśnie dlatego opracowaliśmy umowy o świadczenie usług,
dzięki którym nasi Doradcy pomogą Państwu w realizacji zadań.
Nie może być wygodniej!

naprawy, od działań interwencyjnych po zaplanowane, od zapobiegania
po naprawę – mogą Państwo korzystać z naszych usług w taki sposób,
jaki będzie najlepszy dla Waszego przedsiębiorstwa.

ZOELLER TECH
– pakiet przeglądów serwisowych

Cieszymy się na współpracę z Państwem.

W zakresie konserwacji i przeglądów
stworzyliśmy dla Państwa atrakcyjne
pakiety, tak aby koszty i korzyści pozostawały
w optymalnej proporcji. Pakiet przewiduje
konserwację kompletnej śmieciarki lub
systemu załadowczego na optymalnych
warunkach – z zastosowaniem oryginalnych
części marki ZOELLER.
Jesteśmy gotowi zaoferować pakiety

ZOELLER TECH
– naprawy

serwisowe spełniające Państwa indywidualne
potrzeby.

W razie potrzeby naprawy lub
wystąpienia awarii szybko
udzielimy wsparcia. Oferując
wiedzę i kompetencje,
naprawimy Państwa auto, aby
prace mogły przebiegać bez
dłuższych przestojów.

„Na moim nosie
można polegać.“

ZOELLER TECH
– przeglądy serwisowe
Rutynowe i regularne kontrole są ważne dla
sprawności Państwa pojazdów – ostrożność
jest lepsza od wyrozumiałości. Poinformujemy
Państwa o zbliżającym się przeglądzie
okresowym, aby z małej rzeczy nie powstała
duża szkoda.

ZOELLER TECH
– szkolenia i instruktaż

ZOELLER TECH – oryginalne części

Chcemy, aby w jak najlepszy sposób byli Państwo

Polegajcie wyłącznie na oryginalnych

przygotowani do bezpiecznego i bezawaryjnego

częściach marki ZOELLER. W przypadku części

użytkowania swojego pojazdu, a dzięki temu

zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

do odpowiedniego funkcjonowania swojego

stawiajcie na najlepszą jakość i odnoście

przedsiębiorstwa. Chętnie podzielimy się

korzyści z bezpieczeństwa, długiej żywotności

z Państwem naszą wiedzą.

i trwałości swoich pojazdów.

Prosimy po prostu zgłosić się do nas.

ZOELLER TECH Sp. z o.o.
ul. Nowa 8, Rekowo Górne
84-123 Połchowo
Polska
KONTAKT – SEKRETARIAT:
Tel.: +48 58 774 89 00
Fax.: +48 58 774 89 01
E-Mail: contact@zoeller.pl
Internet: www.zoeller.pl
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KONTAKT – INFOLINIA SERWISOWA:
Tel.: +48 58 760 11 11

