
СЕРВИЗНИ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ
Осигуряващи нОви възмОжнОсти за бизнеса

www.euromarket.bg
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3ДАЙТЕ ШАНС НА СВОЯ БИЗНЕС

усЛуги и реШения

в днешния свят на бързо развиващ се бизнес ние на-
пълно разбираме, че нуждите ви също се променят и, 
че различните клиенти имат и различни изисквания. 
но във всички случаи можете да бъдете сигурни, че 
ще изслушаме внимателно какви са индивидуалните 
ви нужди и ще ви подкрепим с умения, хора, ресурси 
и ангажираност, които ще ви дадат възможност да се 
концентрирате върху основния си бизнес. някои от 
начините, по които можем да подпомогнем вашите по-
демно-транспортни дейности могат да включват:
• Поддържане на оборудването Ви с Договор за 

обслужване за максимизиране на времето за безот-
казна експлоатация и осигуряване на спокойствие 
по време на работа.

• Използване на Решения за наем, които да освобо-
дят част от капиталовите ви ресурси и да ви осигурят 
гъвкавостта да реагирате бързо при промени във ва-
шата дейност. 

• Осигуряване на възможност за закупуване на 
Одобрени употребявани машини със същото ниво 
на увереност, както и при закупуването на ново обо-
рудване.

• Използване на софтуера Toyota I_Site, за да полу-
чите ценна информация за вашия машинен парк и 
практическа подкрепа, които ви носят икономии на 
разходи, подобрена производителност и по-високи 
стандарти на безопасност за всички машини във ва-
шия парк. 

ние, от евромаркет Кари, ще продължим да развиваме 
нашата гама от услуги и решения, с които да отговорим 
на вашите непрекъснато развиващи се нужди. не само 
когато икономиката е във възход, но и когато ситуаци-
ята е малко по-трудна.
можете да разчитате на нас, че ще ви осигурим услуги-
те и решенията, от които се нуждаете - както днес, така 
и в бъдеще.

Отговаряме на Вашите нужди

• сервизни реШения • реШения за наем • TOYOTA I_SITE • реШения за уПОтребявани маШини

евромаркет Кари е горд представител на производител №1 на иновативна, висококачествена подемно-транс-
портна техника - TOYOTA. но нашата ангажираност и подкрепа за нашите клиенти никога не са се ограничавали 
само до доставката на нова машина.
всички услуги и решения с добавена стойност групирахме под една обща тема - „Осигуряване на нови възмож-
ности за вашия бизнес“. Казано по-просто, нашият подход е да ви предоставим услугите и решенията, които да 
ви помогнат да получите най-доброто от вашето оборудване, като същевременно продължите да правите онова, 
което умеете най-добре – да ръководите собствения си бизнес.
затова ние работим всеки ден да ви предложим практически услуги и иновативни решения, които осигуряват 
реални и ключови предимства за вашата организация.
независимо дали доставяме резервна част или ви помагаме да управлявате целия ваш парк от подемно-транс-
портни машини, нашата цел и ангажимент остават същите – добавяне на стойност към вашата дейност.

сиЛата да се фОКусирате 
върху ОснОвния си бизнес
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наШият ангажимент 
е ваШетО сПОКОйствие

Както бихте очаквали от световен лидер в подемно-транспортната дейност, ние има-
ме грижата за поддръжката на вашите машини през целия им експлоатационен живот. 
ето защо ние осигуряваме широка гама висококачествени сервизни решения, приго-
дени към вашите индивидуални изисквания. независимо дали става дума за рутинно 
обслужване или доставка на оригинални части от Toyota и BT, осигуряване на обучение 
на оператори или изпълнение на договор за обслужване, винаги можете да разчитате 
на същото високо ниво на ангажираност от наша страна, независимо от вида на серви-
зното решение, което ви е необходимо.
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5ДАЙТЕ ШАНС НА СВОЯ БИЗНЕС

нашият ангажимент за обслужване се ръководи от нашата отдаденост на не-
прекъснатото подобряване или „Kaizen“ – един от основните принципи, вър-
ху които Toyota гради своя бизнес. този подход се демонстрира от нашите 
постоянни инвестиции в сервизна инфраструктура – или „мобилната плат-
форма за услуги, както я наричаме. тя съчетава предимствата на технологи-
ята с човешкия подход и ви свързва с нашите глобални експертни познания, 
опит и ресурси, всеки път когато доставяме част или обслужваме дадена ма-
шина.

Договори за обслужване
всички наши договори за обслужване имат за цел да намалят оперативните 
рискове и да подпомогнат осигуряването на безпроблемни подемно-транс-
портни дейности. това ви позволява да се концентрирате върху вашия осно-
вен бизнес, а не да се тревожите за неочаквани аварии, планирани профи-
лактики, поръчка на части или ангажиране на сервизни техници.
Предлагат се три нива на Договорите за обслужване, от които да избе-
рете:
 • Проверка на безопасността

има за цел да поддържа безопасната работа на вашите машини и да осигу-
рява защита за вашия персонал. този договор гарантира, че вашата машина 
винаги ще отговаря на стандартите за безопасност, установени от национал-
ните закони и регулаторните органи.
 • Профилактично обслужване

този договор е ефективен начин за предотвратяване на непланирани пе-
риоди на престой и скъпи ремонти, тъй като ние поемаме отговорността за 
поддръжката на вашите машини, в съответствие с предварително определе-
ния план, както и гарантираме, че те ще отговарят на всички изисквания за 
безопасност.
 • Пълно обслужване

този тип договор е предназначен да осигури изпълнение на всички изисква-
ния за поддръжка и ремонт на вашата машина, за да ви предостави максимал-
но високи нива на работоспособност и време за безотказна експлоатация.

Оригинални части от Toyota и BT
ние създаваме нашите машини като използваме само оригинални части от 
Toyota и BT, така че ако искате да поддържате присъщите на вашата машина ка-
чество и надеждност, съвсем логично е да ги поддържате и ремонтирате, като 
използвате точно същите оригинални части. те ще ви осигурят първокласна 
работа и освен това ще съхранят стойността на вашата инвестиция във време-
то. Освен това с тях ще можете да извършите максимално бързо и качествено 
нужните ремонти, да намалите до минимум времето за престой и да осигурите 
безопасна работа с вашите машини.

Обучение на оператори
Опитният и мотивиран оператор не само повишава производителността, но 
и работи по-безопасно – като намалява риска от повреди на стоките и обо-
рудването – или в по-лошия случай, нараняване на хора. Предлагаме пълна 
гама от курсове за обучение, включващи основите положения за ежедневни-
те проверки за безопасност и рутинно техническо обслужване, наред с прак-
тики за безопасно шофиране и техники на работа.

наШият ангажимент – 
не самО на думи

сервизни реШения
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Като част от водещ производител на нови мотокари и електрокари в цял свят, ние раз-
бираме, че има много случаи, при които купуването на употребявана машина може да 
се окаже най-добрата възможност за вашия бизнес. Причината може да е в непосред-
ствената нужда от такава машина, но вие да предпочитате да е ваша собствена, вместо 
да наемете краткосрочно такава. а може би използвате такава машина само периодич-
но и по тази причина, използваната машина може да ви предложи добра стойност за 
цената си. 
дори компании с огромни машинни паркове могат да извлекат полза от използвани 
машини, които да допълнят техния основен парк и при този процес да постигнат из-
вестна гъвкавост в своята работа.

КуПете с уверенОст 
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нашата гаранция за качество се корени във факта, че единствените ма-
шини, които приемаме в нашата Програма за Одобрени използвани ма-
шини са Toyota и BT машини, които са били изцяло поддържани от нас 
от деня на покупката им и само с оригинални части на Toyota и BT. това 
означава, че ние сме поддържали присъщото качество на тези машини 
по време на целия им експлоатационен живот, а не се опитваме да сер-
тифицираме тяхното качество, като слагаме отметки в списък за едно-
кратни проверки.
можете да бъдете сигурни в качеството на одобрената използвана ма-
шина, без да се тревожите за сложни системи за класификации, които 
оценяват машините, в зависимост от различните нива на качество – при 
нас: „Одобрени“ казва всичко това с една единствена дума.
това означава още, че всяка Одобрена използвана машина преминава 
през индивидуална програма за подготовка, базирана на нашите де-
тайлни познания за  машината. ние вярваме, че това не само гарантира 
качеството, безопасността и производителността на нашите Одобрени 
употребявани машини, но и ни помага да ви дадем съответната стойност 
срещу цената.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз:
гаранционен и извънгаранционен сервиз:
• 24 часово обслужване, когато имате нужда от него.
• Мулти бранд сервизиране - поддръжка на всички видове мотокари, неза-

висимо от тяхната марка.
• Надеждни части – сервизните ни специалисти използват само оригинал-

ни резервни части на Toyota/BT. така осигуряваме най-високи нива на на-
деждност и безопасност.

Партньор, на който да разчитате
с Одобрена използвана машина от Toyota или BT, вие знаете, че винаги ще 
получите първокачествени продукти и подкрепа от надежден и сигурен 
бизнес партньор. можете също така да сте сигурни, че ще получите същите 
нива на поддръжка и, че ще имате достъп до същите услуги, от които се 
възползват нашите клиенти, закупили нови машини.

КОгатО КуПувате ОдОбрена
изПОЛзвана маШина От нас,

мОжете да бъдете уверени и
абсОЛютнО сПОКОйни

реШения с уПОтребявани маШини
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нямате дОстатъчнО средства за 
заКуПуване на нОвО ОбОрудване?
не се притеснявайте, сервизът на евромаркет Кари ад може да ви предложи да реновирате вашите стари маши-
ни. извършваме пълна диагностика на вашата техника, частично  или цялостно боядисване, подменяме всички 
дефектирали компоненти и износени части и гарантираме, че оборудването ви работи съгласно изискванията на 
завода производител.

Стартерни и тягови  батерии
евромаркет Кари ад може да ви предложи стартерни и тягови (панцерни и гелови) батерии за всички видове 
електрокари и мотокари. в допълнение на това предлагаме различни видове зарядни устройства за зареждане 
на тягови батерии според техните характеристики. Предлагаме и услуга за диагностика и евентуален ремонт на 
вашата тягова батерия за възстановяване на капацитета и еднаквостта на клетките.

ренОвиране на стари маШини
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11ДАЙТЕ ШАНС НА СВОЯ БИЗНЕС

индустриални гуми:  и  
можем да предложим пълна гама пневматични и супереластични гуми -  качество, гарантиращо непрекъснат 
процес на работа на вашите мотокари.

мОжем да ПредЛОжим ПъЛна гама 
Пневматични и 
суПереЛастични гуми

индустриаЛни гуми 

• нисък разход на гориво
• дълъг живот на гумата - висок клас износоустойчивост 
• спецално разработени за по-голяма стабилност и сигурност при работа
• разработени със специален дизайн за намаляване на вибрациите и шума до минимум
• индикатор за износване - Pit Stop Line  
• идеален избор за кари в натоварен режим на работа или редовно превозващи 

тежки товари

Отличителни черти
• дизайн на протектора
• Конструкция на гумата 
• търкаляне
• голям обем на шарките

Ползи за клиента
• ненадминато поведение
• ниско съпротивление при търкаляне
• дълъг експлоатационен живот

Trelleborg M2

Continental SC20



Благоевград
Банско

Сл. бряг

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
0892 277 219, e-mail: karry@euromarket.bg
www.euromarket.bg 

Пловдив  0885 511 560
Стара Загора 0892 694 900
Бургас  0888 797 229
Варна  0892 266 101

Русе  0884 802 305
Плевен  0892 277 219
Велико Търново 0892 277 219
Благоевград 0884 802 485 

Близо до Вас
евромаркет Кари има за цел да бъде близо до всеки един от своите клиенти, така че макар да сме част от глобалния лидер 
в производството на подемно-транспортно оборудване, ние се фокусираме върху това да присъстваме на местно ниво. 
затова, независимо къде се намира вашия бизнес, ние никога не сме далеч от вас, готови да ви осигурим хора, експертни 
познания и ресурси, за да ви предоставим услугите и решенията, от които имате нужда, когато ви потрябват.
Когато евромаркет Кари е с вас, вие ще се възползвате от същите висококачествени продукти и подкрепа, където и да 
се намирате. изберете нас, като ваш партньор в сферата на подемно-транспортното оборудване и открийте сами, колко 
много по-силни сме заедно.

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ОПерира на теритОрията на сЛедните държави:
• австрия • беларус • белгия • българия • хърватия • Кипър • чешка република
• дания • естония • финландия • франция • германия • гърция • унгария • исландия
• ирландия • италия • Латвия • Литва • Люксембург • нидерландия • норвегия
• Полша • Португалия • румъния • русия • словакия • словения • испания
• Швеция • Швейцария • турция • украйна • Обединеното кралство 


