
 

 

 

Szanowni Państwo, 

            Mamy przyjemność zaprezentować Państwu profil oraz zakres działalności Firmy 

CoolingPlus prowadzącej sprzedaż wysyłkową części zamiennych do Układów 

Klimatyzacji oraz Układów Chłodzenia zastosowanych we wszelkiego rodzaju maszynach 

rolniczych, budowlanych oraz leśnych. 

           Realizujemy również zamówienia specjalne, a nasze usługi kierujemy do wszystkich 

Firm Handlowych i Usługowo – Handlowych prowadzących serwis maszyn rolniczych, 

budowlanych oraz leśnych, a także handel częściami zamiennymi – nowymi lub używanymi.  

           Proponowane przez nas części są bardzo wysokiej jakości (zawsze oryginalne) 

kompresory firm: DENSO, SANDEN i ZEXEL. Zamienniki kompresorów (w wersji 

„aftermarket”) sprowadzamy na specjalne życzenie klienta. 

W przypadku pozostałych części, takich jak: 

- presostaty (czujniki ciśnienia),  

- filtry / osuszacze, 

- zawory rozprężne, 

- skraplacze lub parowniki, 

  

warto jest zadać sobie pytanie, co oznacza „ ORYGINAŁ”… 

 

         Poniżej pozwalamy sobie przybliżyć Państwu kilka informacji, które obrazują nasz 

sposób działania, cele i priorytety.  

        Po zapoznaniu się z prezentacją będziemy wdzięczni za przesłanie wszelkich uwag 

oraz sugestii. Pozwoli nam to na wprowadzenie zmian, ulepszając nasze usługi. 

 

ZAPRASZAMY 

 



 

      

        W zakładce „OFERTA” znajdziecie Państwo poglądowy opis typoszeregów części, jakie 

jesteśmy w stanie sprowadzić. Warto jest zaznaczyć, że NASZĄ OFERTĄ SĄ PAŃSTWA 

POTRZEBY. 

        Znajduje się tu również specjalnie przygotowany Formularz, którego wypełnienie 

pozwoli nam w bardzo szybki sposób zweryfikować żądaną część zamienną. Każdą z nich 

jesteśmy w stanie sprowadzić w ciągu 3 do 5 dni roboczych. Zwracamy uwagę, iż w 

przeciwieństwie do Autoryzowanych Dealerów części zamiennych, nie wymagamy 

KONIECZNOŚCI podawania numerów katalogowych lub oryginału do ich ustalenia. Zadane 

pytanie o różnym nazewnictwie nie sprawi nam najmniejszego problemu. Z czym możemy 

spotkać się w wyżej wymienionych przypadkach. 

Formularze odnoszą się do: 

- maszyn rolniczych i leśnych, 

- budowlanych, 

- sprzętu ciężkiego. 

 



 

Po przesłaniu wypełnionego Formularza, po wymianie niezbędnych informacji i ustaleń, 

otrzymacie Państwo ofertę cenową wyglądającą w następujący sposób: 

 



 

KARTA PRODUKTU zawierać będzie najważniejsze informacje na temat omawianej części, 

czas realizacji oraz ewentualne, alternatywne rozwiązania. Od tej chwili Państwa problem z 

dostępem do części, staje się naszym problemem. Niemal zawsze przez nas - do 

rozwiązania. 

 

        Należy również zwrócić baczną uwagę na informacje zawarte w zakładce „SERWIS”. 

W naszej opinii poruszamy w niej bardzo ważną kwestię, która pozwala nam budować 

współpracę na jasnych i uczciwych zasadach, a jest ona priorytetem Firmy CoolingPlus. 

Ma to na celu pomóc Właścicielom/Użytkownikom maszyn rolniczych  

i leśnych w dostępie do najbliższego serwisu celem zdiagnozowana i usunięciu usterki. 

 

… i wysyłamy formularz: 

 

 



 

Wypełniony FORMULRZ REJESTRACYJNY pozwala nam na bliższe poznanie się,  

a w przypadku pytań od wspomnianych już w zakładce „SERWIS” Użytkowników, jesteśmy 

w stanie szybko i dokładnie określić najbliższy Serwis, co w czasie wzmożonej pracy jest 

sprawą bardzo ważną. 

Tym samym pozwala nam to zbudować sieć serwisów opartą na wzajemnym zaufaniu. 

Budowanie współpracy w przyjacielskiej atmosferze jest kolejnym z założonych priorytetów 

Firmy CoolingPlus.  

 

Na zakończenie tej krótkiej, acz w naszej opinii bogatej w najważniejsze informacje 

prezentacji prosimy o zwrócenie uwagi na zakładkę „NOWOŚCI”. 

 

 

 

Życząc owocnej współpracy, 

Z poważaniem 

 

    

 

 


