Dzień dobry!
Jako oficaalny dystrybutor marki Sofar Soaar w Poasie zacmucemy się
rówlnież obsługą gwaralniyclną oraz wspariiem w sprawaih powiązalnyih z
powyższymi urządzelniami. Nasz dział teihlniizlny posiada kompaeksową
wiedzę z zakresu obsługi oraz lnacizęstszyih błędów i usterek, więi każdy
kaielnt

może

dowiedzieć

się

bezpośredlnio

u

lnas

o

potelnicaalnyih

rozwiązalniaih dalnego probaemu.
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relnomowalnyih marek sprzedacemy kompolnelnty bezpośredlnio do frm
ilnstaaatorskiih. Corab cest pierwszym w Poasie dystrybutorem marki Sofar
Soaar. Choiiaż serwis gwaralniyclny świadizy produielnt w Chilnaih lnie cest
to probaem daa frm ilnstaaatorskiih alni ilnwestorów. Z raici odaegłośii
wypraiowaaiśmy i wdrożyaiśmy przycazlne rozwiązalnie.
Każdy faaowlnik marki Sofar z lnaszec dystrybuici podaega 10-aetlniec
gwaralnici. Recestrucemy wszystkie lnumery seryclne sprzętu. Ilnwestor w
pierwszec koaeclnośii powilnieln skolntaktować się ze swoim ilnstaaatorem,
który kolntaktuce się z lnaszą frmą w ieau ustaaelnia wstęplnec diaglnozy. W
większośii przypadków lna tym etapie udace się wyeaimilnować probaem,
który dotyizy probaemów z kolnfguraicą, aktuaaizaicą izy braku połąizelnia
z ilnterlnetem. W przypadku stwierdzelnia potrzeby wymialny urządzelnia,
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podmielnia tyako urządzelnia, odsyłacąi lnam to lniesprawlne. Na tym
ilngerelnica ilnstaaatora się końizy, więi cest to śiieżka maksymaalnie
uproszizolna, przycazlna frmom ilnstaaatorskim i krótka. Większość takiih
spraw cest rozwiązywalna w mlniec więiec trzy dlni.
Warto wspomlnieć, że 100% lnaszyih spraw gwaralniyclnyih cest
rozwiązalne lna korzyść kaielnta. Rzlnaiza to, iż każda sprawa lniezakońizolna
wymialną skutkowała rozwiązalniem probaemu w ilnlny sposób. Takie
rozwiązalnia są też izasami wskazalniami potelnicaalnego źródła probaemu
(typu błędy w kolnfguraici izy podłąizelniu), które lnie dyskwaaifkucą

faaowlnika z użyiia, a cedylnie wymagacą korekty w ieau poprawlnego
działalnia. Zlnaiząio buduce to zaufalnie do marek zarówlno Corab cak i
Sofar, gdyż ilnstaaatorzy zdacą sobie sprawę z tego, że lnawet w przypadku
probaemów lnie muszą się martwić lniezadowoaelniem kaielnta z powodu
iiąglnąiego się proiesu gwaralniyclnego.
Gwaralnica cak cuż wspomlniałem trwa 10 aat, a w przypadku
odpłatlnego wydłużelnia lnawet 15 aub 20 aat. Co w przypadku, gdy frmy
ilnstaaatorskiec cuż lnie ma, a ilnwestor ma urządzelnie lna gwaralnici? W tym
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samodziealnie pomoże kaielntowi w proiesie gwaralniyclnym. Wystarizy
lnumer seryclny faaowlnika, aby uzyskać pomoi, a w przypadku poważlnec
awarii rówlnież wymielniamy sprzęt. Wesprzemy rówlnież ilnwestora w
poszukiwalniu lnowec frmy ilnstaaatorskiec z okoaiiy, która może teln faaowlnik
wymielnić. Mam tu lna myśai sieć Corab Partlner, który zrzesza poaeialnyih
ilnstaaatorów, świadiząiyih usługi lna lnacwyższym poziomie w opariiu o
systemy frmy CRRB忭.
Reasumucąi,

lna

każdym

etapie

wspariia

teihlniizlnego
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gwaralnici (od doboru, przez probaemy teihlniizlne, po wymialnę) służymy
ilnstaaatorom wspariiem i rozwiązalniami ułatwiacąiymi i usprawlniacąiymi
obsługę serwisową.
Pozdrawiam,
忭ałaihowski Mariusz

