PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

ÚVOD

Spoľahlivo,
Pohodlne,
Bez starostí.
Vysokozdvižné vozíky jednoducho

Vieme, aké dôležité je pre vás udržanie
hladkej prevádzky a vysokozdvižné vozíky sú
nevyhnutnou súčasťou manipulácie
s tovarom v každom sklade. Obstarávanie alebo
údržba vysokozdvižných vozíkov môžu byť
časovo náročné, nákladné a oberajú vás o čas
investovaný do toho, čo robíte najlepšie.

PRÍLEŽITOSŤ

Ako zákazníkovi Prologis vám môžeme
ponúknuť komplexný program Forklift;
jednoduché a nákladovo efektívne riešenie
pre nákup širokého spektra vopred
nakonfigurovaných vysokozdvižných,
vidlicových a paletových vozíkov za
konkurencieschopné ceny od našich
spoľahlivých partnerov.

PREHĽAD VÝHOD

SPOĽAHLIVO
Rozsah nášho globálneho pôsobenia nám
umožňuje spolupracovať len s tými najlepšími
dodávateľmi, zabezpečiť výhodné nákupné
ceny a ponúknuť preverené riešenia. Môžete
vďaka tomu využívať výhody plynúce z výberu
kvalitných vysokozdvižných vozíkov.

POHODLNE
V ponuke vopred nakonfigurovaných vozíkov si môžete
jednoducho zvoliť, čo potrebujete, vytvoriť objednávku
a nechať si ju doručiť až k dverám vášho skladu.
Máte špecifické prianie? Žiadny problém, radi pre vás
navrhneme riešenie na mieru, ktoré bude zodpovedať
vašim potrebám.

BEZ STAROSTÍ
Sme presvedčení, že starostlivosť o vami používané
vybavenie by mala byť čo najjednoduchšia, aby ste sa
mohli sústrediť na to, čo robíte najlepšie. Preto sa, bez
dodatočných nákladov, staráme tiež o údržbu vozíkov.
Ak narazíte na mechanický problém, poruchu alebo
vozík potrebuje servis, jednoducho zavolajte nášmu
dodávateľovi, ktorý všetko vyrieši. Pokiaľ nie je možné
vysokozdvižný vozík opraviť na mieste, dodávateľ vám
poskytne náhradný stroj, aby vaša prevádzka mohla
ďalej pokračovať.

T Í M P ROLOGIS E SSE NT IA LS
MA RKE T P LACE VÁ M UĽA H ČUJE
ŽI VOT NA KA Ž D OM KROKU.
CH CE T E SI JE D NOD UCH O
ZA BE Z P E ČIŤ VYSOKOZ DVIŽ NÉ
VOZ ÍKY? KONTA KT UJT E
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