SERVIS

Posila z Prešova
V sieti autorizovaných predajcov a servisov značky Iveco na
Slovensku pribudla od 1. januára 2014 spoločnosť Doprava
a mechanizácia, a.s., Prešov.

Manažéri pri netypickej činnosti: Ing. Vladimír
Penxa, Market Manager Iveco Trucks and LCV,
Slovakia (vľavo) a Ing. Peter Semančo, výkonný
riaditeľ Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov.

P

rešovský DaM nie je v našej branži
žiaden nováčik – poskytuje služby
v oblasti servisu a predaja nákladných vozidiel už od roku 1992. Postupne
získal bohaté skúsenosti pri opravách
a údržbe truckov viacerých európskych
značiek, takže má potenciál zabezpečovať
predaj, záručný a pozáručný servis aj zložité opravy na profesionálnej úrovni. Nový
partner Iveco sídli v Prešove na Strojníckej
9 v priemyselnej časti Nižná Šebastová.
Servisné priestory sú v hale s rozlohou
950 m2, v ktorej je 10 montážnych jám,
klampiarske práce a lakovanie zabezpečuje DaM cez externých partnerov. Sklad
náhradných dielcov disponuje všetkými
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Krása a sila...

né servisu vozidiel Iveco a predaja originálnych náhradných dielov IVECO ponúka
DaM rad ďalších služieb, napríklad: Servis
všetkých typov prípojných vozidiel, predaj
olejov a mazív, overovanie a montáž tachografov, vystavovanie tachografových kariet
vodičov a podnikových kariet, pneuservis
pre nákladné a úžitkové vozidlá, predaj
protektorov a pneumatík, plnenie a dezinfekcia klimatizácií, nastavovanie geometrie,
autoumyváreň pre nákladné a úžitkové vozidlá, vystavovanie L-certifikátov, montáž
a servis nezávislých klimatizácií a kúrení
značky WEBASTO a EBERSPÄCHER, non
stop asistenčné služby, zabezpečenie odťahu vozidiel... V rámci areálu DaM je tiež
výroba nadstavieb, STK, servis a montáž
chladiarenských agregátov Carrier.
Oficiálne predstavenie nového partnera
(z ktorého prinášame fotoreportáž) prebehlo vo firemných priestoroch 30. apríla.
Samozrejme, na uvedení spoločnosti DaM
do rodiny Iveco nechýbali reprezentanti
spoločnosti Iveco a medzi hosťami bolo
vyše 100 zákazníkov. Celému tímu nového
partnera prajeme, aby maximálne využil
svoj potenciál a mal veľa verných i nových
spokojných klientov. Okolnosti mu prajú
pri rozbiehaní predaja vozidiel, veď od
leta budú mať v ponuke už aj úplne novú
generáciu modelového radu Daily

frekventovanými položkami a špecifické
komponenty operatívne zabezpečuje
z centrálneho skladu výrobcu do 24 hodín.
Samozrejme, ambíciou servisu je, aby
prestoje vozidiel boli čo najkratšie. Pri kratších opravách majú vodiči, resp. zákazníci
k dispozícii miestnosť s televízorom a
automatom na kávu. Parkovisko a odstavné plochy v areáli firmy majú
rozlohu viac ako 6000 m2. Doprava
a mechanizácia, a.s., Prešov má
v súčasnosti 50 zamestnancov,
z toho 5 prijímacích technikov
a 12 mechanikov. Servis DaM je
otvorený denne od 7.00. do 17.00,
resp. v sobotu od 8.00 do12.00 a
pre zákazníkov Iveco je k dispozícii
24-hodinová služba. Okrem autoPozvanie na oficiálne otvorenie nového autorizovanérizovaného záručného a pozáručho partnera Iveco prijalo vyše 100 zákazníkov a hostí.
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