
Új időszámítás a Coninvest konyhatechnológia szerviznél



Coninvest, az elérhető szerviz. 
Lépjen kapcsolatba velünk!
Erős szakmai állomány, online megoldások, még  magasabb fokú ügyfélközpontúság és zónás 

kiszállási díjak országszerte: teljesen megújítottuk szerviz szolgáltatá-
sainkat.

Szakértelem mindenekfelett
Rengeteg munkát és energiát fektetünk abba, hogy ügyfeleink számára a lehető legmaga-
sabb szintű konyhatechnológiai szerviz szolgáltatást nyújtsuk, és létrehoztuk a Coninvest  
Szerviz Kft.-t, melynek bázisát az igen erős szakmai gárdánk adja. Munkatársainkat folyamato-
san képezzük külföldi és belföldi tréningeken, tudásunkat pedig állandóan frissítjük - ez adja 
minőségi szolgáltatásunk legerősebb alapját.

Büszkék vagyunk rá, hogy szerviztechnikusaink - az országban szinte egyedülálló módon - 
nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is elérhető áron a partnereink és ügyfeleink rendelke-
zésére állnak.

Cégünk az alábbi márkák szakszervizét látja el és rendelkezik hozzá raktári alkatrész készlettel:

 Helló vidék! 
Zónán innen, zónán túl
Szerviz szolgáltatásunk zónás kiszállási díjakkal működik (az egyes zónákban való kiszállás árát 
az alábbi ábra mutatja). Vidékre kedvezményes kiszállási díjakon megyünk bejelentéstől számí-
tott 8 napon belül. Azt is megértjük, ha gépét mielőbb a legjobb szakemberekre szeretné bízni, 
ez esetben 25 %-os sürgősségi díj ellenében 3 napon belül is a helyszínen tudunk lenni.
Kérje ajánlatunkat !

                                                   Fix kiszállítási díjak

Zónák Távolság Ár

Budapest                                                                        10.200 Ft + Áfa

Zóna 1 0-50 km 17.800 Ft + Áfa

Zóna 2 50-100 km 26.800 Ft + Áfa

Zóna 3 100-150 km                        41.000 Ft + Áfa

Zóna 4 150-200 km 43.400 Ft + Áfa

Zóna 5 200-250 km                       45.400 Ft + Áfa

Zóna 6 250 km felett Egyedi ár



 Gyorsan és digitálisan

Az Önök előnyére bevezettük az online munkalapokat: a felgyorsult és korszerű adminisztráció 
mellett, egyértelmű nyilvántartás az Ön gépeiről. Mikor ki, mit végzett rajta. Digitális fotó javí-
tás előtt, javítás után ami visszakereshető akár a helyszínen. Arról nem is beszélve, hogy az így 
felszabadult időt is az ügyfélközpontú munkafolyamatokra tudjuk fordítani.

 

Hatékonyság már az 
első kiszálláskor

Célunk nem kisebb, mint hogy a Coninvest 
szervizét az iparág egyik meghatározó, 
minta szervizévé tegyük.  Ennek egyik lé-
péseként szerviz autóink felszereltségét 
még jobban megnöveltük. Annak megfe-
lelően töltöttük fel szerviz autóink készle-
teit, hogy biztosíthassuk ügyfeleinket ar-
ról, hogy már az első kiszállásnál hatéko-
nyan járjunk el. Az eredmény pedig magá-
ért beszél, az azonnali javítást egyre több 
helyen tudjuk biztosítani. A jól felszerelt  
autóinkkal, magabiztosan járjuk az orszá-
got – hívjon Ön is, ha egy megbízható és 
gyors szerviz csapatra van szüksége!

 

H-2040 Budaörs, Budapesti út 127.

tel.: +36 23 501 310 / 314-es mellék 

fax: +36 23 500 919 
e-mail: szerviz@coninvest.hu 
www.coninvest.hu

Szolgáltatásaink:

•	 helyszíni hibaelhárítás 
•	 javítás műhelyünkben
•	 karbantartási feladatok ellátása
•	 kezelők betanítása
 

Amit garantálunk:
•	 szakértelem
•	 professzionális, szakképzett, 

munkatársak
•	 minőségi alkatrészek
•	 kiszámíthatóság
•	 elérhetőség az ország bármely 

pontjáról
•	 tervezhetőség

Hibabejelentés:

+36 30 984 85 13
szerviz@coninvest.hu


