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Targonca szakszerviz, értékesítés, munkavédelem

AZ EGYETLEN SZERZŐDÉSES
KOMATSU TARGONCA KÉPVISELET
pagát gold részvénytársaság
®

Tisztelt Partnerünk!

Cím:
Telefon:
Telefax:
Web:
E-mail:

1165 Bp. Újszász u. 43.
402-4222
407-2614
www.pagatgold.hu
pagat@pagatgold.hu

Kedvezményes kék szám: 40/200-088

ÚJDONSÁG:

Szervizünk az év minden napján,
0-24 óra között fogadja a hibabejelentéseket.

A javításokat

éjjel-nappal,

222 percen belül
megkezdjük ( vidéken + útidő ).

Kizárólagos hibabejelentő kék szám:

munkadíjunk
- szerződéses Partnereinknek
2.780,-/óra
- nem szerződéses megrendelőknek
3.680,-/óra
éjszakai ( 17-07 óra ) és munkaszüneti napi felár + 90%
kiszállási díjunk
- szerződéses Partnereinknek Bp-en
5.400,-/alk
- nem szerződéses megrendelőknek Bp-en 6.400,-/alk
vidéken Bp. központjától számolva
128,-/km

40/200-088

Ön ismeri a Pagátot?
- a leggyorsabb szerviz
- 100 % magyar tulajdon
- milliárd közeli forgalom
- az egyetlen éjjel-nappal
- 13 éve a targonca piacon
- 20 szerelő, 14 szervizautó
- saját, tehermentes ingatlanok
- országosan elismert szaktekintélyek

Komatsu MWS gyalogvezérlésű targonca
3 éves bérlet esetén, „all inclusive” !

1,2 tonna teherbírás
55.000,-/hó
1,4 tonna teherbírás
65.000,-/hó
2 tonna teherbírás
75.000,-/hó
Maximum 2000 üzemóra/év esetén.
Kérésére bármilyen kivitelre adunk ajánlatot!

A Komatsu képviseletet mellett cégünk versenyképes áron forgalmaz Yale és
Hyster gyári és utángyártott alkatrészeket. Kérje mindkét ajánlatunkat!

Pagát
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Tisztelt Partnerünk!
Most egy három részes kvíz sorozatot indítunk útjára. Szándékaink szerint szeretnénk
feltérképezni üzleti Partnereink döntéshozatali szokásait, hogy üzleti technikánkat a közös
előnyök elve alapján tudjuk kialakítani. Ha megtisztel és velünk játszik és három alkalommal
visszaküldi válaszait, mi elküldjük a válaszaik kiértékelését, és egy üveg igazi jó magyar
borral köszönjük meg fáradozását.

Az első két kérdés a következő:
1. Amikor egy beruházást tervezek
mérlegelem a szempontokat, és
ezek közül a következőt tartom
fontosnak:
nem figyelem a hosszú távú üzemeltetési
költségeket, mert úgy gondolom, ha ma
olcsón veszek, azt a pénzt már
megspóroltam, a jövőbe pedig úgy sem
látok.
véleményem szerint egy alacsony
karbantartási költségű gép még akkor is
jobban megéri, ha az ma egy kicsit többe
kerül, mert ezt csak egyszer kell kifizetni, az
üzemeltetési költség pedig folyamatosan
éveken keresztül terhel.
nem foglalkozom az üzemeltetési
költséggel, mert nem hiszem el, hogy a
gondos karbantartás komoly kihatással
lenne a gép élettartamára, így a pillanatnyi
árelőnyt választom.
mérlegelem, hogy ha ma egy kicsit
drágábban is vásárolok, mit nyerhetek az
üzemeltetési költségen.
Semmiképpen nem vagyok hajlandó
gazdaságtalanul sokat fizetni, mert úgy
gondolom, ha az üzemeltetési költséget túl
alacsonyra ajánlják meg, azt valahol vissza
fogják venni. Meggyőződésem szerint
ugyanis nincs olyan forgalmazó, aki semmin
sem akar nyerni. Ebben a kérdésben a
gazdaságos középutat választom.
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Amikor egy beruházást tervezek,
vállalkozásom számára az a fontos,
hogy
amit veszek a piacon, az minél olcsóbb
legyen, mert meggyőződésem szerint ma
olcsó áron is lehet minőségi árut kapni.
amit veszek, az drágább legyen, mert
előnyben részesítem a jól ismert
márkaneveket. Úgy gondolom aminek ilyen
jól hangzó márkaneve van, joga van
megkérni az árát, és én azt meg is fizetem.
amikor döntök, minden előítélet nélkül
megvizsgálom, hogy azért az árért mit
kapok. Nem vagyok hajlandó a legtöbbet
fizetni, de nem törekszem a legolcsóbb
megoldásra. Azt választom, ahol a
pénzemért a legtöbbet kapom.
az eddig bevált típust részesítsem előnyben,
akkor is, ha a beszerzése drágább.

Kérjük a választ X-el jelölje!
Beküldő neve, cége, telefonszáma, e-mail:

Ha szeretné, hogy értékesítőnk
felkeresse, jelölje meg X-el.

