
Liebherr-P@rts24
Objednávky originálních náhradních 
dílů Liebherr přes internet

Novinka



2 Liebherr-P@rts24

Identifikace náhradních dílů

Elektronický katalog náhradních 
dílů Liebherr, vychází z rozložených 
výkresů strojů Liebherr a nabízí 
Vám pohodlný výběr dílů a kompo-
nent. S pomocí různých funkcí Vám 
Liebherr-P@rts24 umožní snadnou 
a jednoznačnou identifikaci Vámi 
požadovaných dílů.
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www.liebherr-parts24.com

Liebherr-P@rts24

Výhody pro Vás
Dostupnost vždy a všude
Nezávislost na lokalitě At’ už se nacházíte kdekoli nebo potřebujete 

objednat originální díly Liebherr pozdě večer, 
Liebherr-P@rts24 umožňuje z každého interneto-
vého přístupu optimální komunikaci mezi Vámi a 
Vaším partnerem servisu Liebherr – a to nonstop, 
7 dnů v týdnů!

Okamžité informace
Rychlá a přesná 
navigace

Díky přívětivému uživatelskému rozhraní, jedno-
duchým funkcím vyhledávání a zvětšení náhledu je 
umožněn rychlý a bezpečný přístup k informacím.

Komunikace na míru
Objednání kliknutím 
myši

Samostatné objednávání originálních dílů Liebherr 
probíhá online – zcela bez přístupu k telefonu nebo 
faxu. Servisní portál a katalogy originálních dílů k Vaším 
strojům jsou na výběr ve více jazycích.

Hospodárnost
Úspora času a nákladů Liebherr-P@rts24 umožňuje rychlý a cílený přístup 

k požadovaným dílům, jejich objednání a rychlé 
dodání. Zároveň se náklady snižují tím, že se vys-
kytuje méně chybných objednávek a je zajištěna 
vysoká dostupnost Vašich strojů.

Váš přímý přístup:

Liebherr-P@rts24 
Rychlé objednávání náhradních dílů přes internet
Liebherr-P@rts24 je online portál služeb pro zákazníky Liebherr s integro-
vaným vyřizováním objednávek náhradních dílů na stroje Liebherr. Rozsah 
dokumentačního systému Liebherr zahrnuje kompletní katalog náhradních dílů.  
Nabízí individuální dokumentaci odpovídající Vaším strojům, která je neustále 
aktualizována.

Dodání

S použitím Liebherr-P@rts24 dosa-
hujeme nejkratších dodacích lhůt. 
Standardizovaný každodenní servis 
distributorů „přes noc“ zaručuje rych-
lé, bezpečné a celoplošné dodávky 
originálních dílů Liebherr.

Nabídka a objednávka

S pomocí Liebherr-P@rts24 lze 
snadno a efektivně objednávat 
požadované díly podle jejich ob-
jednacího čísla, pomocí přímého 
zadání. K dispozici je jako doplňková 
funkce náhled předchozí nabídky na 
originální díly Liebherr, kterou najdete 
v nákupním košíku. 
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Přímé napojení na výrobní závody zaručuje 
našim zákazníkům bezpečného partnera. 

Tyto služby jsou 
Vám k dispozici:

•	Zákaznický	servis	a	tým	
	 mechaniků

•	Sklad	náhradních	dílů

•	Měřící,	zkušební	a	diagnostické	
	 přístroje

•	Opravy

•	Montáže-poradenství

•	Pronájem	transportních	os

•	Servis-Hotline

Servis Liebherr přímo od výrobce -
rychle a spolehlivě

Liebherr služby: 
Vše z jedné ruky

•	Full-servis	zemních	strojů

•	Kompletní	montáž	jeřábu	-	
	 od	přepravy	po	převzetí

841 187 188

Servis

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.

CZ-66441 Popůvky u Brna

Servis Hotline
Mimo pracovní 

dobu použijte naši

Rakousko

	Nenzing	 Telfs	 Bischofshofen

Německo

	Ehingen/Donau	 Biberach	an	der	Riß	 Kirchdorf/Iller

Španělsko        Francie   Švýcarsko

	Pamplona	 Colmar	 Bulle

Bad	Schussenried

Změny vyhrazeny.

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, CZ-664 41,  Popůvky u Brna
 +420 547 425 330, Fax +420 547 425 331
www.liebherr.cz, E-Mail: info.lsc@liebherr.com
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