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Informacja dla Partnerów
LOOS: Obs³uga klienta - tendencja wzrostowa
Zadowolenie klienta jest jednym z najwa¿niejszych
warunków sukcesu i pozytywnego wizerunku LOOS
INTERNATIONAL. Nowoczesne kot³y oraz wysokiej
jakoœci produkcja to podstawa, ale równie wa¿na jest
struktura serwisu przyjazna dla klienta.

prawie nic siê nie zmieni. Nowoœæ mo¿e stanowiæ
notebook , który nale¿y do wyposa¿enia techników
obs³ugi klienta fir my LOOS i pozwala uzyskiwaæ
informacje z centralnego systemu zarz¹dzania serwisem
bezpoœrednio z miejsca us³ugi.

LOOS od dziesiêcioleci rozbudowuje obs³ugê klientów i
sporo inwestuje w wyposa¿enie i kwalifikacje swoich
techników obs³ugi klienta, tak jak i w centra serwisowe. A
dziêki temu zapytania ofertowe dotycz¹ce przejêcia us³ug
serwisowych instalacji, których producenci zaprzestali
produkcji kot³ów lub czynnoœci serwisowych, s¹ chêtnie
przyjmowane. Fir ma LOOS w dziedzinie serwisu
owocnie wspó³pracuje równie¿ z monterami instalacji.
Zgodnie z potrzeb¹ i ¿yczeniem instalatorzy mog¹
korzystaæ ze wsparcia lub ca³oœciowego pakietu us³ug
serwisowych.

Zatroszczyliœmy siê o maksymalne bezpieczeñstwo
ka¿dego klienta serwisu. Dzia³aj¹ce przez 24 godziny
pogotowie telefoniczne zapewnia najszybsz¹ pomoc i
mo¿liwie najwiêksz¹ dyspozycyjnoœæ urz¹dzenia.
Transparentna polityka informacyjna firmy LOOS
umo¿liwia równie¿ w wielu przypadkach
nieskomplikowan¹ samopomoc u¿ytkowników kot³ów.
Techniczne informacje, instrukcje obs³ugi i wskazówki
dotycz¹ce konserwacji mo¿na œci¹gn¹æ po rejestracji w
serwisie LoginKlienta (KundenLogin).

LOOS Formu³a 1 w dziedzinie kot³ów...
1 marca 2006 roku dziêki doskona³ej organizacji serwisu
przejêcie czynnoœci serwisowych kot³ów Henschel
zakoñczy³o siê sukcesem, bez jakichkolwiek trudnoœci w
przystosowaniu. Od tego czasu na kot³ach Henschel
zosta³y przeprowadzone liczne us³ugi serwisowe
dotycz¹ce konserwacji i usuwania usterek. Ale równie¿
inne us³ugi serwisowe firmy LOOS, jak na przyk³ad
serwis czêœci zamiennych , teleserwis , modernizacja
kot³ów , przegl¹d kot³ów czy analizy instalacji w celu
optymalizacji energetycznej, pozostaj¹ do dyspozycji
dotychczasowych klientów Henschel.
Sukcesem na przyk³ad zakoñczy³o siê niedawno
przezbrojenie firmy Henschel z instalacji dwukot³owych
na nowe ogrzewanie gazowe. Pierwsza modernizacja
palników zosta³a prze prowadzona jeszcze pod
kierownictwem firmy Henschel. Przebudowa drugiej
instalacji ogrzewania kot³owego wkrótce zostanie
przeprowadzona przez firmê LOOS. Dla klientów

Bezproblemowe przejêcie serwisu kot³ów marki Henschel przez
techników obs³ugi klienta firmy LOOS
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