Haas MINI MILL

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

Haas Automation’s σειρά κάθετων κέντρων κατεργασίας Mini Mill
Η Ελληνική οικονομία δείχνει σημεία ανάκαμψης.
Οι καλύτεροι επιχειρηματίες δεν περιμένουν.
Επενδύουν ενώ ο ανταγωνισμός τους ακόμα περιμένει.
Η ERGOCNC προσφέρει ΣΗΜΕΡΑ το κατάλληλο εργαλείο
για να αυξήσετε τα κέρδη σας, χωρίς κίνδυνο,
με παράλληλη προσεκτική διαχείριση των εξόδων σας.

A Εως €3.500 ή 10% έκπτωση- ανάλογα με το μοντέλο
A
A
A
A

και τον εξοπλισμό-.
Προνομιακούς όρους πληρωμής
2 χρόνια πλήρη εγγύηση
Δωρεάν προληπτική συντήρηση για ενα χρόνο
Γρήγορο και οικονομικό service

ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΗ ΣΗΝΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Το Haas Mini Mill κατασκευάζει εξαρτήματα με την αξιοπιστία ενός μεγαλύτερου μηχανήματος. Ειναι ιδανικό
για κοπές αλουμινίου και εργασίες με φινιρίσμα, ενώ παράλληλα έχει αρκετή ροπή για να κόψει ατσάλι.
Εως τις 30 Ιουνίου 2014, μπορείτε να αγοράσετε ένα υψηλής παραγωγικότητας super συμπαγές Haas Mini Mill
για κατεργασίες κομματιών έως 406*305*254mm με -10% έκπτωση , ή απο € 24.900.
Μπορείτε ακόμα να επωφεληθείτε από προνομιακούς τρόπους πληρωμής: 50% προκαταβολή και το
υπόλοιπο σε 12 μηνιαίες δόσεις. Τηλεφωνείστε μας στο 216 700 2002.

ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
Η ακρίβεια ενός Haas είναι αντίστοιχη με όποιου άλλου κατασκευαστή. Αλλά κανένας απο αυτούς δε σας
προσφέρει την ειδική ΔΥΟ-2- ετών πλήρη εγγύηση. Εάν χαλάσει κάτι απο λάθος μας, θα σας το φτιάξουμε.
Δωρεάν. Για 2 χρόνια. Χωρίς χρεώσεις εργατικών. Χωρίς περιορισμούς. Χωρίς κίνδυνο για εσάς. Απλά
είμαστε σίγουροι οτι το Haas θα ικανοποιήσει τις ανάγκες κατεργασιών σας.
Χρειάζεστε ακόμα περισσότερη ασφάλεια; Σας προσφέρουμε Δωρεάν προληπτική συντήρηση
για τον πρώτο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δύο φορές μέσα στον πρώτο χρόνο θα έλθουμε για ένα
πλήρη διαγνωστικό έλεγχο αλφαδιάσματος , ακριβειών, φίλτρων, μύλου, βαλβίδων, λίπανσης κλ.
Τηλεφωνείστε μας πριν τις 30/06/2014 στο 216 700 2002.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ SERVICE ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Το Ηaas service μας, είναι γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο απο οποιουδήποτε άλλου. Εχουμε ετοιμοπαράδοτα
ανταλλακτικά στην Ελλάδα. Το 99% των ανταλλακτικών φορτώνονται για παράδοση την ίδια ημέρα. Στο
90% των περιπτώσεων η επισκευή ενός μηχανήματος Haas ολοκληρώνεται στην πρώτη επίσκεψη τεχνικού
μας. Σας προσφέρουμε γνήσια ανταλλακτικά στις χαμηλότερες τιμές. Η Haas εξασφαλίζει τη ασταμάτητη
λειτουργία του μηχανήματός σας. Αυτό θα πρέπει να περιμένετε όταν κάνετε μια επένδυση στη δουλειά σας,
στον τρόπο ζωής σας, στο μέλλον σας. Τηλεφωνείστε μας στο 216 700 2002.

ΕΛΆΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΊΔΕΙΞΗ ΤΟΥ

HAAS MINI MILL ΣΤΟ ΝΈΟ CNC ΚΈΝΤΡΟ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Τετάρτη 28 Μαίου - στις 20:00
19ο χλμ. Αθηνών-Λαυρίου
19002 Παιανία, Αθήνα

Για να επιβεβαιώσετε την προσέλευσή σας: Τηλεφωνείστε στο 216 700 2002.

www.HaasCNC.com

