Zhodnoťte nadbytečné zásoby
Stahujete ze sítě Vaše staré telekomunikační zařízení nebo máte takové
zařízení, příp. náhradní díly k nim již na skladě? Kontaktujte nás na
sales@fpdco.com a my Vám:





pomůžeme s de-instalací zařízení
oceníme Vaše nepotřebné skladové zásoby a nabídneme nejvyšší
cenu v závislosti na typu zařízení a jeho možném dalším
zhodnocení
pomůžeme najít pro Vaše zařízení nové uplatnění

K tomu máme tým zkušených specialistů, který umí vyřešit jakýkoliv Váš
problém s nepotřebným starým telekomunikačním zařízením a jinými
skladovými zásobami s přihlédnutím k individuálním potřebám každého
zákazníka.

Uspořte náklady
Potřebujete rozšířit Vaši stávající síť či zabezpečit údržbu současné sítě? Kontaktujte nás na
sales@fpdco.com. Máme pro Vás řešení, které uspoří Vaše náklady:




až 50% úsporu Vašich kapitálových nákladů tím, že Vám můžeme nabídnout široký sortiment
telekomunikačního zařízení (základnové stanice, kontrolery, transkodery, mikrovlnná zařízení
apod.) většiny současných výrobců za výrazně nižší ceny než je cena nového zařízení.
Samozřejmostí je dodávka zařízení konfigurovaného podle Vašich požadavků, testovaného a se
zárukou až 2 let.
až 60 % úsporu Vašich operativních nákladů na údržbu Vaší sítě tím, že Vám dodáme z našeho
skladu, na kterém máme k dispozici kolem 10 000 položek náhradních dílů, zboží za obdobných
podmínek jako zařízení.

Naši specialisté jsou připraveni zařízení či náhradní díly
v co nejkratším čase připravit, nakonfigurovat,
otestovat a zabalit přesně podle požadavků každého
individuálního zákazníka a současně poskytnout
podporu po celou dobu záruční doby zařízení či
náhradního dílu.

Opravujte kvalitně
Porouchalo se Vám zařízení nebo se objevil defekt na
některém z jeho dílů? Kontaktujte nás na
sales@fpdco.com. Zabezpečíme:



opravu zařízení či dílu v prostorách naší firmy v co nejkratším termínu a s příslušnou zárukou
v případě neopravitelné závady nabízíme výměnu vadného dílu jiným funkčním

Naši specialisté jsou připraveni kdykoliv Vám vyjít vstříc v případě jakékoliv závady a operativně ji
odstranit v co nejkratším čase, zařízení či díl testovat a poskytnout na ně záruku.

