PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

Garanteat,
Praktiskt,
Bekymmersfritt.
Vanliga frågor om Prologis truckar

Vanliga frågor
F: Vilka alternativ finns/vad
erbjuder ni?

F: Hur ser beställningsprocessen
ut och hur lång tid tar den?

S:

S:

Vi erbjuder ett högkvalitativt
produktsortiment genom våra utvalda
partners. Detta inkluderar:
•

Nya och begagnade (förkonfigurerade)
lösningar för snabb leverans
tillkonkurrenskraftiga priser

•

Köp- och leasinglösningar

•

Underhåll & reparation

•

Ett stort urval av
materialhanteringsutrustning:

•

Vi kommer att begära att vår truckpartner
skickar ett förslag till dig inom 72 timmar

•

Du kan sedan lägga din beställning direkt
hos dem

•

Leveransen tar ungefär 12 - 16 veckor

•

Vid behov finns förkonfigurerade
korttidsuthyrningar tillgängliga under=
tiden du väntar på din beställning. Dessa
levereras vanligtvis inom 1–2 veckor när de
finns på lager.

–

3- & 4-hjuliga. El/diesel och gasol

–

Gaffeltruckar

–

Skjutstativtruckar

F: Vilka partners samarbetar ni med?

–

Smalgångstruckar

–

Plattformstruckar och -traktorer

S:

–

Höglyftstruckar / Dubbelstaplare

–

Låglyftare

–

Dragtruckar

Vi letar hela tiden efter partners som kan
garantera det bästa som finns på marknaden.
Genom denna typ av partnerskap kan vi
erbjuda breda lösningar för just ditt behov av
materialhanteringsutrustning. Våra nuvarande
truckpartners är:

–

Lagertruckar

•

–

Plocktruckar och annat

F: Hur hittar jag den rätta
lösningen?
S:

När ett förkonfigurerat alternativ passar ditt
upplägg:

Vi ser över de förkonfigurerade alternativ
som finns tillgängliga för att se om de passar
just dina verksamhetsbehov. Om de inte gör
det kan vi alltid utveckla en skräddarsydd
lösning som möter dina exakta krav.

Om du vill minska dina energikostnader, förbättra säkerheten
och effektiviteten samt skapa en trevligare arbetsmiljö för
dina anställda, kontakta gärna:
Mag n u s T h i m | mthim@prologis.com
PROLOGIS.SE/PROLOGIS-ESSENTIALS

STILL, en ledande trucktillverkare med
global närvaro.

F: Hur väljer ni era partners?
S:

När vi väljer våra partners tittar vi på följande
kriterier: deras möjlighet att erbjuda snabba
och praktiska lösningar till konkurrenskraftiga
priser, service och pålitlighet. Vår partner
STILL erbjuder ett stort utbud, är pålitliga
och har över 100 års beprövad erfarenhet.
De har 7 fabriker i 5 länder, ett starkt nätverk
av återförsäljare, finns där våra kunder är
verksamma och kan leverera förstklassig
kundservice.

