JSME S VÁMI!

DĚLÁME PRO VÁS
MAXIMUM!
Zavedli jsme přísná bezpečnostní opatření.
Chráníme Vás i naše zaměstnance.

Vždy jsme se snažili být našim zákazníkům nablízku a pomoci jim s péčí o jejich stroje, tak abychom
v co možná největší míře eliminovali problémy plynoucí z neplánovaných poruch, a i neplánované poruchy
jako takové. Proto se i za současné situace snažíme všemi prostředky zajistit Vám, našim zákazníkům,
minimálně stejný standard našich služeb jako doposud a zároveň chceme zajistit Vaše bezpečí a pohodlí.

1. Na všech našich provozech jsou zavedená přísná pravidla ohledně dodržování hygieny
a používání ochranných prvků jako jsou roušky, gumové rukavice a dezinfekční přípravky.

2. Vyhradili jsme speciální prostory a určili jasná pravidla pro bezkontaktní předání stroje.
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3. Dalším způsobem, jak stroj bezkontaktně předat je prostřednictvím PICK UP služby,
v jejímž rámci si stroj v okruhu 30 km od servisního střediska sami vyzvedneme
a po opravě ho zase přivezeme zpět.

4. Pokud je stroj ve větší vzdálenosti, než 30 km od servisního střediska, nebo
je nepojízdný, jsme schopni zajistit jeho odtah.

5. Po servisním zásahu vracíme stroj vždy řádně dezinfikovaný s povlakem na řídících
prvcích, tak abychom Vás chránili s co možná největší efektivitou.

6. Bezkontaktně lze také registrovat servisní zakázku prostřednictvím našich

internetových stránek. Stačí do formuláře vyplnit Vaše kontaktní údaje,
příslušné servisní středisko a popis závady. My se Vám ozveme a navrhneme Vám
termín provedení servisního zásahu. Odkaz na servisní kontaktní formulář:
www.pekass.eu/
premiove-sluzby/
pekass-servis/

7.

Díky našim službám PEKASS FINANCE Vám můžeme zajistit bezkontaktní platbu
prostřednictvím faktury se splatností až 90 dní v hodnotě až 1 000 000 Kč.
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