PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

Spoľahlivo,
Bezpečne,
Bezstarostne.
Vysokozdvižné vozíky
Často kladené otázky

Často kladené otázky
Q: Aké riešenia sú dostupné?
A:

Ponúkame vysokokvalitný sortiment
produktov od našich overených partnerov,
vrátane:
•

nových a už používaných
(prednastavených) riešení pre rýchlejšie
doručenie za bezkonkurenčné ceny

•

možností nákupu a prenájmu

•
•

Q: Ako prebieha proces
objednávky a ako dlho trvá?
A:

•

Požiadame nášho partnera, aby vám do
72 hodín poslal návrh riešenia

•

Objednávku môžete vykonať priamo
u partnera

údržby a opravy

•

Dodávka trvá približne 12 až 16 týždňov

širokej škály vybavenia pre manipuláciu
s materiálom:

•

V prípade potreby sú k dispozícii
prednastavené vozíky na krátkodobý
prenájom. Pokiaľ sú skladom, obvykle
sú dodané do 1 až 2 týždňov.

–

3 a 4-kolesové elektrické,
dieselové a LP vozíky

–

vysokozdvižné vozíky

–

doplňovacie vozíky

–

VNA vozíky

–

plošinové a traktorové vozíky

–

vozíky pre dvojité stohovanie

–

nízkozdvižné paletové vozíky

–

prívesné prepravné vozíky

–

paletové vozíky

–

vychystávacie vozíky a ďalšie

Q: S akými partnermi
spolupracujete?
A:

Q: Ako nájdem to správne
riešenie?
A:

Pokiaľ je možné použiť prednastavené
riešenie:

Skontrolujeme dostupné
prednastavené možnosti, aby sme zistili,
či budú vyhovovať vašim špecifickým
prevádzkovým potrebám. V prípade, že
nie, dokážeme vyvinúť vlastné riešenie,
ktoré bude vyhovovať vašim požiadavkám.

Ak chcete znížiť svoje náklady na energie, zvýšiť
bezpečnosť, efektivitu a zaistiť svojim zamestnancom
príjemné pracovné prostredie, kontaktujte:
Jakub Randa
jranda@prologis.com | +421 908 744410
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Neustále hľadáme partnerov, ktorí dokážu
zaistiť tú najlepšiu ponuku v rámci
segmentu. Prostredníctvom tohto typu
partnerstva vám môžeme ponúknuť
širokú paletu riešení pre manipuláciu
s materiálom, ktoré bude spĺňať vaše
špecifické potreby. Našimi súčasnými
partnermi sú:
•

STILL, popredný a celosvetovo
integrovaný výrobca kompletného
sortimentu vysokozdvižných vozíkov

•

Doosan (len v Spojenom kráľovstve)

Q: Ako si vyberáte partnerov?
A:

Pri výbere partnerov sa zameriavame
na nasledujúce kritériá: schopnosť
poskytovať konkurencieschopné ceny,
rýchle riešenia, služby, komfort
a spoľahlivosť. Náš partner STILL dokáže
poskytovať škálu riešení, je spoľahlivý
a má za sebou viac než 100 rokov
preukázateľných skúseností. Má
7 výrobných stredísk v 5 krajinách, silnú
sieť predajcov, je prítomný tam, kde
podnikajú naši zákazníci a poskytuje
špičkový zákaznícky servis.

