Sant Cugat del Vallès, a 26 de gener de 2015

REVISIÓ S.A.T. GRATUÏTA

REVISIÓN S.A.T. GRATUITA

Benvolguts/des,

Estimado/a cliente,

Un any més ens adrecem a vostès des de DOMOTICS per oferir-los
una campanya de CORTESIA, totalment gratuïta, per fer una
valoració tècnica de seguretat a les seves instal·lacions de portes
automatitzades.

Un año más nos dirigimos a Ud. desde DOMOTICS para ofrecerles
una campaña de CORTESÍA, totalmente gratuita, a fin de realizar
una valoración técnica de seguridad de sus instalaciones de
puertas automatizadas.

Vostè figura a la nostra base de dades com a client al que o bé li
vàrem instal·lar en el seu moment una porta automatitzada o bé li
hem dut a terme alguna intervenció. Des del desembre del 2010,
les reglamentacions legals en quan a components i dispositius
mínims de seguretat en portes automàtiques ja instal·lades,
requereixen complir amb uns criteris clars i obligatoris, basats en
la Directiva 89/106/CEE

Usted figura en nuestra base de datos como cliente a quien le
instalamos en su momento una puerta automatizada o bien que
hemos intervenido en alguna ocasión. Desde Diciembre de 2010,
las reglamentaciones legales relativas a componentes y
dispositivos mínimos de seguridad en puertas automáticas ya
instaladas, requieren cumplir con unos criterios claros y
obligatorios, basados en la Directiva 89/106/CEE

Amb la nostra millor vocació de servei als nostres clients, posem
la nostra organització al seu servei per oferir-li aquesta
oportunitat única de revisar la seva instal·lació, sense cap cost.
Un servei puntual de S.A.T (Servei d’Assistència Tècnica).

Con nuestra mejor vocación de servicio a nuestros clientes,
ponemos nuestra organización a su servicio y le ofrecemos esta
oportunidad única para revisar su instalación, sin coste alguno.
Un servicio puntual de S.A.T. (Servicio de Asistencia Técnica).

Com a resultat de la mateixa, vostè disposarà d’un Diagnosi
d’Intervenció i Estat (DIE), que li facilitarem, amb l’estat i la
situació de la seva porta automàtica. No substitueix en cap cas el
manteniment preventiu que la instal·lació ja apliqui o
correspongui aplicar.

Como resultado de la misma, Ud dispondrá de un Diagnóstico de
Intervención y Estado (DIE) que le facilitaremos, sobre el estado
de situación de su puerta automática. No substituye en ningún
caso el mantenimiento preventivo que ya se aplique o
corresponda aplicar a la instalación.

Si com a fruit de la revisió proposada els nostres tècnics detecten
alguns punts febles o incompliments relacionats amb els
requeriments normatius o de seguretat, junt amb la Diagnosi li
facilitarem un pressupost de millora, sense cap compromís per a la
seva part. Amb aquesta actuació, no hi ha cap vinculació obligada
amb la nostra campanya gratuïta de fidelització i cortesia.

Si como fruto de la revisión propuesta nuestros técnicos detectan
puntos débiles o incumplimientos relacionados con el servicio,
junto con la Diagnosis, le facilitaremos un presupuesto de mejora,
sin ningún compromiso por su parte. Con esta actuación, no hay
vinculación obligada alguna con nuestra campaña gratuita de
fidelización y cortesía.

Aquesta campanya la fem amb la voluntat d’ajudar-los a conèixer
l’estat de la seva instal·lació i poder reflexionar sobre la seguretat,
la legalitat i la qualitat d’atenció que oferim en tots els nostres
serveis.

Esta es únicamente una campaña con voluntad de ayudarles a
conocer el estado de su instalación y a llevarles a reflexionar sobre
la seguridad, la legalidad y la calidad que ofrecemos en todos
nuestros servicios

APROFITI AQUESTA OPORTUNITAT !!

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD !!

Vàlida fins 28 febrer del 2015

INICI
CAMPANYA

ACTIVACIÓ

Intervención
SAT (gratuita)

Client
accepta

Válida hasta 28 de Febrero de 2015

Revisió porta
Emissió IRIE

Instal·lació NOK

Millora
recomenada
Pressupost
previ

DIE
Instal·lació OK

Plaça Unió Local C-2 - 08172, Sant Cugat del Vallès
domotics@domotics.cat // www.domotics.cat

TEL. 93 589 13 83

Els nostres tècnics, si no hi ha contratemps, no
els entretindran més de 30 min, .
Nuestros técnicos, si no hay contratiempos, no
les entretendrán más de 30 min.

Les 10 primeres sol·licituds d’intervenció que rebem dins aquesta campanya, gaudiran d’un descompte
del 20% del cost global dels valors a pressupostar, cas que es requereixi alguna intervenció posterior .
Las 10 primeras solicitudes de intervención que recibamos en esta campaña, disfrutarán de un descuento del 20%
del coste global de los valores a presupuestar, caso que se requieran intervencions con posterioridad.

