PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

INTRODUKTION

Garanterat,
Praktiskt,
Bekymmersfritt.
Vi gör truckinköpet enkelt

Vi vet hur viktigt det är att ha en verksamhet
som löper smärtfritt och effektivt. Där är trucken
ett viktigt verktyg för att flödet av varor och gods
ska rulla utan avbrott. Att köpa truckar eller sköta
underhållet kan ofta vara både tidskrävande och
kostsamt, vilket ger dig mindre tid att fokusera
på din verksamhet.

ERBJUDANDET

Som kund till Prologis kan vi nu erbjuda
dig en komplett lösning för att enkelt
och kostnadseffektivt upphandla allt från
gaffeltruckar till staplare och pallyftar. Allt till
konkurrenskraftiga priser från våra erfarna
partners.

DINA FÖRDELAR

GAR A NTE RAT
Vår globala närvaro ger oss möjlighet att välja ut och
samarbeta med världens främsta återförsäljare, säkra
marknadens mest konkurrenskraftiga priser och kunna
erbjuda testade lösningar för att du ska kunna dra
nytta av ett urval av de bästa truckarna på marknaden.

PR A K T IS K T
Med ett stort urval av förkonfigurerade truckar kan du
enkelt välja det du behöver, beställa och få allt levererat
direkt till ditt lager. Behöver du nåt speciellt? Inga
problem. Vi hjälper dig gärna att ta fram lösningen som
passar just dina behov.

B EK Y M M E RSF RI TT
Vi tycker att underhållet av dina truckar ska vara så enkelt
som möjligt, så att du kan fokusera på din verksamhet.
Det är därför vi även hanterar underhållet utan extra
kostnad. Om någon av dina truckar får mekaniska
problem, slutar fungera eller bara behöver löpande
underhåll så ringer du bara vår partner. Kan de inte fixa
problemet på plats så får du låna en ersättningstruck så
att du kan fortsätta att driva din verksamhet utan avbrott.
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