dmg mori lifecycle services

customer first –

5 obietnic w zakresie serwisu!
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naprawa –
fabryczny
znaczna redukcja nasza gwarancja
gwarancja
przywrócenie
państwa
najkorzystniejszej serwis wrzecion kosztów serwisu
produktywności 100% wydajności
ceny

Najwyższa jakość w atrakcyjnych cenach!

customer first
Spełniamy obietnice!
Najwyższa jakość
serwisu DMG MORI
w atrakcyjnych cenach.
+48 (0) 62 74 28 285

„Mamy dla Państwa dobre wiadomości: przygotowaliśmy całkowicie nową ofertę
cenową naszych usług serwisowych i części zamiennych. Wdrażając nasze nowe
założenia w zakresie serwisu spełniamy Państwa wymagania, co do najwyższej
jakości świadczonych usług w atrakcyjnych cenach.“
CUSTOMER FIRST: przygotowaliśmy dla Państwa 5 propozycji w celu osiągnięcia najwyższej
jakości świadczonych usług serwisowych, z gwarancją najlepszych cen. Jest to możliwe dzięki
dalszej integracji niemieckiej części koncernu DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT z japońską
DMG MORI COMPANY LIMITED w jeden globalny koncern obrabiarkowy.
Porozmawiaj z nami. Twoja opinia jest dla nas ważna – team DMG MORI jest zawsze do dyspozycji!
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gwarancja
najkorzystniejszej ceny
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fabryczny serwis
wrzecion

części zamienne

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Jeśli znajdziecie Państwo u innego dostawcy oferowaną lub
dostarczoną przez nas część zamienną tańszą o minimum 20%,
natychmiast zwrócimy Państwu różnicę w cenie. Gwarantujemy!*

Najwyższe kompetencje producenta w atrakcyjnych cenach –
serwis wrzecion DMG MORI!

szybki i prosty kontakt

naprawa wrzecion

regeneracja wrzecion

Wystarczy wysłać e-mail z numerem naszej oferty i konkurencyjną ofertą
lub adresem strony internetowej na adres: bestprice.polska@dmgmori.com.
Jeszcze większe oszczędności w DMG MORI Online Shop. Pozostałe
informacje na odwrocie.

 achowa naprawa z pełną kontrolą
F
kosztów.

Wybór należy do Państwa: my
gwarantujemy natychmiastową
dostawę nowego lub regenerowanego wrzeciona.

*	Warunek: dostawa naszej części zamiennej nastąpiła po 01. 09. 2016. Część zamienna z oferty
alternatwynej jest w 100% identyczna z naszą – nie jest naprawiana, skopiowana lub w innej
wersji. Chodzi o część nową, z identycznymi warunkami i okresem gwarancji. Zakres dostawy
i ilość dostarczanych części są identyczne. Część alterntwyna ma tą samą dostępność.

++ S
 tała cena bez dodatkowego
obciążenia
++ 9-miesięczna gwarancja
++ Wraz z wymianą przepustu
obrotowego

++ Gwarancja: do 9 lub 18 miesięcy
++ Natychmiastowa dostawa ponad
1.000 wrzecion

najlepsza cena

naprawa wrzeciona od 9.990,– €
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znaczna redukcja
kosztów serwisu

nasza gwarancja
państwa produktywności

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

serwis

Bez kosztów podróży i pozostałych kosztów dodatkowych – ze
skutkiem natychmiastowym! Zamiast tego, w celu pokrycia naszych
kosztów wprowadzamy ryczałty. Dla Państwa oznacza to redukcję
cen do 50%!

Redukcja kosztów wytwarzania, najwyższa dostępność obrabiarek
i maksymalna precyzja w czasie całego okresu użytkowania
obrabiarki – DMG MORI Service Plus!

nowe ceny usług serwisowych

maintenance plus
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++ K
 onserwacja producenta gwarancją najwyższej dostępności
obrabiarki. Korzyści dla Państwa to najlepsza oferta na
wykonywanie regularnych konserwacji.

Ryczałt jako stała cena
Jednorazowe rozliczenie za zlecenie serwisowe i technika serwisu
Brak rozliczenia wg czasu podróży technika serwisu
Bez pozostałych kosztów dodatkowych

servicecompetence plus
Już teraz skorzystaj z nowych, zredukowanych cen naszych usług
serwisowych!

za godzinę / technika od 70,– €

++ P
 rzedstawimy wszystkie konieczne czynności, abyście w przyszłości
mogli Państwo samodzielnie przeprowadzac konserwacje.
więcej informacji o produktach serii plus znajduje się
na stronie internetowej: serviceplus.dmgmori.com
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naprawa – przywrócenie
100% wydajności

€

dmg mori
przykłady najlepszych cen
naprawa wrzecion
gwarancja najlepszej ceny
Naprawa wrzeciona
18.000 obr/min SK40

od

9.990,– €

regeneracja wrzecion
gwarancja najlepszej ceny

PROFESJONALNA NAPRAWA
Pełna moc sprawdzonych technologii DMG MORI. Zabezpieczenie
procesów produkcyjnych dzięki profesjonalnej naprawie obrabiarki
i jej komponentów.

Regeneracja wrzeciona
18.000 obr/min SK40

od

14.390,– €

gwarancja najlepszej ceny
Wrzeciono nowe
18.000 obr/min SK40

od

17.390,– €

zalety
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++
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 iele typów obrabiarek w stałej cenie
W
Przywrócenie 100% wydajności
Naprawa komponentów w jakości producenta
Dodatkowy update oprogramowania i wybranych opcji
Najwyższa jakość gwarantowana dzięki szczegółowym testom
Gwarancja wydajności
Przeprowadzenie naprawy w Państwa fimie lub w
zakładzie DMG MORI

service plus
MAINTENANCE PLUS
na obrabiarkę / konserwacja / rok

SERVICECOMPETENCE PLUS

od

1.200,– €

od

1.350,– €

prosta i szybka dostawa,
z bezpłatną wysyłką!
przykładowe części zamienne w najlepszych cenach

od

40,– €

Łożyska kulkowe
osiowe / skośne

od

180,– €

części zamienne
zestawy do konserwacji w najlepszych cenach
Pakiet oryginalnych części
zamiennych: Przykładowy
zestaw do konserwacji
DMU 65 monoBLOCK®

od

590,– €

DMG MORI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7, PL-63-300 Pleszew, Polska
Tel.: +48 62 7428 000, Fax: +48 62 7428 114
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

shop.dmgmori.com
bezpłatna wysyłka!

FLY.D7003_0816PL

Czujniki /
łączniki zbliżeniowe

Jeszcze większe oszczędności!
Zdjęcie: zestaw do konserwacji CTX 410

Oryginalne części zamienne, oferty szkoleń i produkty
doposażeniowe w skrócie – całodobowa osiągalność:
shop.dmgmori.com

