TŁUMACZENIE
Bruksela , 1 września 2016

Do wszystkich klientów firmy FISCHBEIN w Polsce

Szanowni Państwo ,
Tym listem , Fischbein pragnie potwierdzić Państwu , że polityką naszej firmy jest współpraca z jednym tylko
Autoryzowanym Dealerem na rynku polskim.
Misją Autoryzowanego Dealera jest promowanie , sprzedaż i utrzymywanie stanów magazynowych oraz
świadczenie usług serwisowych dla wszystkich produktów Fischbeina.
Na terenie Polski , od ponad 20 lat , naszym jednym oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem jest grupa
ALIMA (ALIMA-PACK i ALIMA-BIS) ze Środy Wlkp.
Fischbein jest niezwykle zadowolony z pracy i kooperacji z ALIMĄ.
Chcemy być pewni , że nasi finalni klienci w Polsce otrzymują oryginalne maszyny Fischbein’a i Saxon’a,
pierwszej jakości usługi serwisowe oraz jedynie oryginale części i materiały eksploatacyjne , które pozwalają na
najlepszą pracę naszych maszyn. Jest to powód współpracy tylko z jednym wiarygodnym dystrybutorem. Z całą
pewnością będziemy kontynuować tę politykę i jeżeli będzie to niezbędne udamy się na drogę sądową w
przypadku stwierdzenia podróbek lub naruszenia jakichkolwiek praw intelektualnych naszej firmy.
Korzyści wynikające ze współpracy z Autoryzowanym Dystrybutorem – ALIMĄ PACK;
o Cały personel ALIMY przechodzi regularne techniczne i handlowe szkolenia w naszej europejskiej
siedzibie (Bruksela – Belgia), pozwalające na profesjonalną sprzedaż oraz co ważniejsze profesjonalny
serwis całej gamy produktów Fischbein i Saxon.
o Wszyscy członkowie ALIMY znają i są na bieżąco informowani o najnowszych ulepszeniach
i innowacjach zastosowanych w naszych maszynach.
o ALIMA utrzymuje bardzo duży stan magazynowy maszyn, oryginalnych części zamiennych
i najwyższej jakości materiałów eksploatacyjnych w swoim magazynie w Środzie Wlkp., zapewniając
ich dostawę w możliwie najkrótszym czasie tak aby uchronić Państwa od przestojów produkcyjnych.
o Gwarantujemy Państwu , że ALIMA serwisuje Państwa maszyny wyłącznie za pomocą oryginalnych
części zamiennych przez co wzrasta żywotność maszyn. Proszę pamiętać , że maszyny Fischbein’a i
Saxon’a serwisowane z użyciem nieoryginalnych części tracą oryginalną gwarancję Fischbein’a , a co
ważniejsze – mogą znacząco uszkodzić Państwa maszyny obniżając ich trwałość.
o Alima zapewnia również inne korzyści jak: oryginalne certyfikaty EU , które gwarantują
i zaświadczają, że urządzenia w 100% spełniają surowe wymagania legalizacyjne Unii Europejskiej,
instrukcje użytkownika w j. polskim, bezpłatne testy na maszynach..
W związku z powyższym , Fischbein rekomenduje współpracę ze swoim wyłącznym Autoryzowanym
Dystrybutorem w Polsce – ALIMĄ-PACK w zakresie każdego projektu/zamówienia dotyczącego maszyn
Fischbein’a i Saxon’a.
Wykorzystaj najlepszą obsługę dla swoich maszyn!
Postajemy do pełnej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji Fischbein’a w Polsce,
Europie a nawet na świecie.
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