Врати за дома и индустрията

РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Хьорман България ЕООД
Уважаеми г-н Ангелов,
Като продължение на отличната съвместна работа свързана с избора и доставката
на газокар “Linde” имаме удоволствието да изразим нашата благодарност за
професионализма и коректността които проявихте в процеса на преговорите и
консултациите по закупуването на Газокар “Linde” от нашата фирма.
Спряхме се на „Мотокар Сервиз” след преглеждането на многобройни други
оферти от реномирани доставчици. Това което отличи фирмата от всички останали
и според нас е Ваше конкурентно предимство е изключително професионалната и
експертна консултация при избора на машината и нейните детайли, които
отговарят в най-голяма степен на нуждите ни.
С необходимата компетентност, търпение и отговорност, на няколкото проведени
срещи, Вие се запознахте със спецификите на нашите продукти и начина ни на
работа, изготвяхте неколкократно оферти (с различни варианти на машината)
отличаващи се с изключително изчерпателна информация относно параметрите на
газокара и търговските условия, което в крайна сметка доведе до избора на
„точния” модел газокар отговарящ на нашите изисквания.
В не малка степен повлия и факта, че „Мотокар Сервиз” е една от фирмите в
България с най-голям опит в продажбата и обслужването на подемна техника,
както и факта, че разполага с един от най-добре оборудваните и организирани
сервизи за гаранционно и извънгаранционно обслужване на машините си.
Като резултат от гореизложеното бихме искали да изразим нашите първи
впечатления от работата с газокара „Linde H25T” , който се отличава с голямо
маневреност; изключително плавно и прецизно движение в двете посоки; лесно и
удобно управление на машината и хидравличната уредба; отлична работа на
двигателя – икономичен, добра шумоизолация, лесно обслужване; стабилно и
сигурно повдигане на товара – без вибрации и сътресения.

В заключение считаме, че „Мотокар Сервиз” оправда гласуваното и доверие и
изпълни всички поети от нея ангажименти в договорените параметри и срокове,
поради което с удоволствие бихме ползвали и в бъдещи нейните професионални
услуги и качествени продукти.
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В тази връзка с радост бихме я препоръчали на всички фирми в сферата на
търговията и логостичните услуги, които предвиждат закупуването на подемна
техника, отличаваща се с високо качество и надеждност!

С Уважение: Ивайло Капанов
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