Az ajánlatkéréstől a beszerelt járműig
Végre Önben is megszületett az elhatározás, hogy leghűségesebb munkatársát – a haszonjárművét – felvértezze az őt megillető berendezéssel. Hogy ez a lehető leggördülékenyebben
menjen, kérem, tekintse át az alábbi folyamatábrát, ami végigvezeti Önt az ajánlatkéréstől a kész
szervizautó átadásáig történő lépéseken.
1. lépés: Vegye fel velünk a kapcsolatot emailen vagy telefonon.
Az alábbi információkra lesz szükségünk:

Az alábbiak segítenek nekünk tervezni:

Milyen területen dolgozik?

Kép a jelenlegi berendezésről

Milyen feladatot kell az autónak kiszolgálnia?

Meglévő látványterv

Milyen szerszámokat, alkatrészeket szeretne a beren-

Kézi skicc az elképzelésről

dezésbe pakolni?

Korábbi beszerelésünk képe

Jármű pontos típusa (a lehető legrészletesebben, pl.: Ford

Katalógusból választott berendezés

Transit 2016-os, L3H2 méretű, duplafülkés kivitel)
Van-e a járműben bármilyen padló-illetve oldalburkolat?
Kell-e a járműbe padlóburkolat?

Természetesen lehetőség van személyes
egyeztetésre, ez esetben várjuk telephe-

Milyen kiegészítőket szeretne a berendezése mellé?

lyünkön.

Satutartó, kábeltartó, szerszámtartó panel, kézmosó,

előzetesen

világítás...stb.

kerül sor. Célszerű ilyenkor a beszerelni

Név, cégnév, amire az árajánlatot megírjuk

kívánt járművel érkezni, hogy fel tudjuk

Beszereléssel, vagy csak szállítással kéri a berendezést?

A

személyes

egyeztetésre

megbeszélt

időpontban

mérni a rakterét.

2. lépés: A fenti információk ismeretében elkészítjük a járműberendezés látványtervét
és az árajánlatot.
Az ajánlatadás ideje 1-2 munkanap. Az ajánlatot minden esetben emailben küldjük. Személyes egyeztetés
esetén NEM készítünk helyben, azonnal ajánlatot.

Az árajánlat tartalma
Kiajánlott tételek mennyisége és ára
Szállítási feltételek: A két termékcsaládnak eltérő a szállítási ideje. Ez függ attól, hogy a gyártó milyen gyorsan készíti össze a rendelt termékeket és attól, hogy azokat milyen tranzitidővel tudjuk a telephelyünkre
szállíttatni. A szállítási időt az ajánlatunkban mindig úgy adjuk meg, hogy a megrendeléstől számítva
mennyi időn belül tudjuk vállalni a jármű beszerelését.
Fizetési feltételek: A megrendeléskor 50% előleget kérünk. Erről díjbekérőt küldünk, az utalás beérkezésekor kiállítjuk az előlegszámlát. Ez számít a megrendelés kezdetének. A második részletet a teljesítés előtt
kell ﬁzetni, erről szintén díjbekérőt küldünk.
Teljesítés módja
Beszereléssel (alapértelmezett): A beszerelést minden esetben a nemesvámosi telephelyünkön
végezzük. Csak az általunk beszerelt berendezésre vállalunk garanciát (3 év).
Szállítással: A polcrendszert összeépítjük, palettára tesszük és a vevőhöz szállítjuk. A szükséges
rögzítőket és kötőelemeket mellékeljük.

Forgalmazott termékcsaládok

Az angol Bri-Stor termékeit 1998 óta szereljük be szervizautókba. Legnagyobb előnye a strapabíró, de pehelysúlyú kivitel.
A piac többi termékénél legalább 30%-kal könnyebb.

Az olasz Order System termékpalettáját 2016 óta forgalmazzuk.
Legnagyobb előnye a végtelen variálhatóság. A nagy méretválaszték és a rengeteg kiegészítő miatt minden elképzelés
megvalósítható.

Az egyeztetés alapján abból a termékcsaládból készítjük az ajánlatot, amelyikből legpontosabban lehet
megtervezni a vevő által megálmodott kialakítást.

3. lépés: Finomhangolás
A berendezéseink moduláris felépítésének köszönhetően nagyon sokféle kialakítást tudunk tervezni, ezért a
módosításra vonatkozó kérések könnyen teljesíthetők. A legfontosabb, hogy a végén mind árban, mind műszaki tartalomban megfelelő árajánlatot tudjunk a vevőnek készíteni.

4. lépés: Megrendelés
Megrendelést kizárólag írásban fogadunk. Telefonon vagy személyesen megrendelést nem veszünk fel.
Elegendő egy emailt írni, amiben hivatkozik a megrendelni kívánt berendezés árajánlatának számára.
A megrendelést visszaigazoljuk és az ajánlatban szereplő ﬁzetési feltételeknek megfelelően küldjük a
szükséges bizonylatokat.

5. lépés: Beszerelés
A beszerzett polc alkatrészeket összeszereljük és egyeztetjük a vevővel a beszerelés időpontját. A munka
nagyságától függően határozzuk meg a szerelés várható időtartamát. Ezt minden esetben előre közöljük a
vevővel. (Általában a beszerelés egy munkanapon belül készen van, tehát ha reggel időben megérkezik az autó,
akkor délután 16:00-ig végzünk a szereléssel)

A kivitelezés módja:
Padlóburkolattal: Ha a padlóburkolatot is mi szereljük be, akkor az eljárás a következő: A padlóburkolatban
előre elhelyezünk körmös anyákat, amihez a polc alját csavarral rögzítjük. A padlóburkolatot ragasztjuk a
jármű padlólemezéhez (ezt később roncsolás mentesen nem lehet felszedni). A jármű oldalán a már
meglévő rögzítési helyeket használjuk, illetve szegecsanyákat húzunk be oda, ahova ez szükséges. Ezekhez
a pontokhoz egyedileg hajlított acél elemekkel rögzítjük a polcot. Minden ponton oldható csavarkötést
használunk, így szükség esetén a berendezés kiszerelhető, illetve másik járműbe átszerelhető.

A kivitelezés módja - folytatás:
Padlóburkolat nélkül / Meglévő burkolatra: Ebben az esetben a polc alját közvetlenül a jármű padlólemezéhez átmenő csavarokkal, vagy lemezcsavarokkal rögzítjük. Ez csak a padlólemez átfúrásával
végezhető. A oldalsó rögzítés megegyezik a fent leírtakkal.

Autóvásárlás előtt
Ha új autó vásárlását tervezi, akkor a vásárlás előtt mindenképpen célszerű felvenni velünk a kapcsolatot.
Egyrészt előre tudunk tervezni, így a jármű megérkezéséig be tudjuk szerezni a polcrendszert, így az autót már
beépítve tudja használatba venni. Másrészt a berendezés árát be tudja építtetni a ﬁnanszírozásba, így a havi
törlesztő részlet csak kicsivel emelkedik, de nem kell egy összegben kiﬁzetni a polcrendszert.

Hasznos tippek, hogy a berendezése sokáig kiszolgálja Önt
A polcok maximális teherbírását soha ne lépje túl.
Ha feltétlenül nem szükséges, akkor ne szerelje ki és be rendszeresen a polcrendszert. Lehetőleg egyszer
sem.
Igyekezzen úgy elrendezni az anyagokat és szerszámokat, hogy a nehéz dolgok alulra, a könnyűek pedig
felülre kerüljenek.
Rendszeresen ellenőrizze a rögzítéseket. Ha azt tapasztalja, hogy valahol kilazult, azonnal vegye fel velünk
a kapcsolatot.
Az egyeztetés és a megrendelés előtt alaposan gondolja végig, hogy milyen berendezés szolgálná
leginkább a munkáját. Bár a moduláris felépítésből adódóan az elemek kicserélhetők és az összeállítások
bővíthetők, de ez egyes esetekben nem megoldható, vagy csak nagy munka árán kivitelezhető.

Szervizautókhoz ajánljuk még:
Professzionális tetőcsomagtartó
Kifejezetten kishaszonjárművekre kifejlesztett termék, ahol a legfőbb szempont a nagy teherbírás és a hosszú élettartam. Létraszállító, rakodó görgő és
rakomány támasz kegészítőkkel.

Meleg vizes kézmosó
A jármű akkumulátoráról automatikusan működő készülék folyamatosan
biztosítja a higiénikus kézmosás lehetőségét. Terepen végzett munka után
elengedhetetlen, hogy meleg vízzel tudjon kezet mosni, így a jármű
tisztaságát is megőrzi.

Vegye fel velünk a kapcsolatot
Modul-Stor Hungary Kft. 8248 Nemesvámos, Szél u. 2. +36-88-505-502

info@modulstor.hu

