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Obs³uga klienta firmy LOOS w tropikalnych warunkach

W obliczu setek przeprowadzonych z sukcesem
akcji uruchomieñ kot³ów rocznie tego typu us³ugi
s¹ dla dzia³u obs³ugi klienta LOOS od dawna
rutyn¹. Pomimo to od czasu do czasu dochodzi do
kuriozalnych zbiegów okolicznoœci, które
powoduj¹, ¿e zwyk³e uruchomienie urasta do miary
przygody.
Producent artyku³ów spo¿ywczych z Kuby wezwa³
techników z dzia³u obs³ugi klienta firmy LOOS do
pomocy przy uruchomieniu jego nowego kot³a
parowego LOOS. Po d³ugiej podró¿y do Santiago
de Cuba pracownik firmy LOOS czeka³
wyczerpany przy taœmie baga¿owej. Oko³o pó³
godziny póŸniej hala przylotów opustosza³a i taœma
zatrzyma³a siê, jednak po jego baga¿u nie by³o
œladu. Narzêdzia i urz¹dzenia pomiarowe przewozi³
w baga¿u podrêcznym i mia³ tylko to, co przewióz³
na w³asnym ciele.

telefoniczne pad³y i przez ca³e 4 dni nie by³o
mo¿liwoœci komunikacji ze œwiatem zewnêtrznym.
Ani rodzina pracownika, ani centrala serwisowa
firmy LOOS nie mog³y siê z nim skontaktowaæ i nie
wiedzia³y, gdzie by³.
Dopiero po up³ywie piêciu dni od planowanego
dnia powrotu zadzwoni³ zbawczy telefon. Nasz
pracownik poinformowa³ nas, ¿e wprawdzie
zmêczony i ci¹gle jeszcze w kubañskich ubraniu, ale
w dobrym stanie wyl¹dowa³ w Niemczech. Po
up³ywie czterech tygodni towarzystwo lotnicze
zwróci³o mu zagubion¹ na Kubie walizkê.
LOOS INTERNATIONAL ¿yczy Pañstwu i Pañstwa
rodzinom pe³nego prze¿yæ, aczkolwiek spokojnego urlopu.

Po zg³oszeniu zaginiêcia baga¿u w przedstawicielstwie linii lotniczych poszed³ najpierw na
zakupy, aby zaopatrzyæ siê w najbardziej potrzebne
rzeczy. Ma³y wybór i horrendalne ceny bardzo go
przygnêbi³y. Nastêpnego dnia uprzejmy klient
udostêpni³ mu ubranie robocze. Uruchomienie,
próba wydajnoœci i praca próbna przebiega³y bez
zastrze¿eñ i zosta³y zakoñczone w ci¹gu kilku dni.
Na nieszczêœcie tymczasem nadszed³ huragan.
Zaplanowany na nastêpny dzieñ lot powrotny
z Hawany zosta³ przesuniêty. Wszystkie sieci

Romantyczny zachód s³oñca na Kubie.
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