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Előnyök
Végfelhasználó

1 Aktuális készletinformációk

Naponta frissülő, weblapunkról elérhető adatokat láthatsz
raktárkészletünkről és az érkező távol-keleti árukról.

Készletünket bármikor gyorsan
ellenőrizheted, zárva tartásunk
esetén is.

Hasznos online tartalmak
2
mindenkinek

www.antares.hu weboldalunkról letölthetőek szakmai és a
kiszolgálást segítő más hasznos tartalmak a "Letöltések"
menüpont alatt.

Az év bármely napján 0-24
órában néhány kattintással
elérhető, hasznos tartalom.

GYORSÍTÁS

3 Óriási raktárkészlet

Kivételesen nagy
Bőséges, Magyarország legnagyobb irodaszék raktárkészletét
raktárkészletünk által
tartjuk, 12,000+ kész termék és további 20,000+ szék
biztosítjuk széles választékból
alkatrészben
gyors kiszolgálásod.

4 SOS gyártás

SOS gyártás: a sürgős tételeket soron kívül gyártjuk.

A normál gyártási ütem helyett
soron kívül gyártjuk a személyre
szabott kivitelű terméked. E
szolgáltatás feláras.

5 Expressz szállítás

Antares Express: a 10:30 óráig befutott Expressz
megrendelésedet másnap kézbesíti a futár.

Az Antares Expressz
szolgáltatással soron kívül,
expressz szállíttatjuk az árut
részedre. E szolgáltatás feláras.

ANTARES SZOLGÁLTATÁSOK
SZOLGÁLTATÁS RÖVIDEN

SZOLGÁLTATÁS BŐVEBBEN

Előnyök

MINŐSÉG, GARANCIA, SZERVIZ

6 Tesztgép

7 Termék garancia

8 Garanciaidő hosszabbítás

9 Alkatrészellátás

10 Javítás

Saját fárasztva tesztelő berendezésünkkel ellenőrizzük
minden általunk gyártott széktípus és távol-keleti termék
terhelhetőségét, minőségét.

Ellenőrzött, tartós használatra
alkalmas termékeket kapsz
tőlünk, amelyek megfelelő
minőségében biztos lehetsz.

A garanciaidő alatt, rendeltetésszerű használat során
meghibásodott termékeket díjmentesen javítjuk.

A jótállási vállalásunkat komolyan
vesszük, és minden bejelentésre
gyorsan reagálunk, szakszerűen
rendezzük azokat. Ráadásul
termékeink nagy részére a
törvényileg megszabott 1 év
helyett 2, 3, vagy 5 éves jótállást
adunk.

Extra szolgáltatásként lehetőséget kínálunk a garanciaidő
hosszabbítására.

Az alapértelmezett jótállási idő
kiterjesztését kérheted díj
ellenében, így még hosszabb ideig
biztosíthatod, hogy a székekre
évekig nem kell majd költeni,
mert hiba esetén mi díjmentesen,
szakszerűen javítjuk azokat.

3000+ féle irodaszék alkatrészt tartunk készleten.

A széles frontú és kellően nagy
mennyiségű alkatrész készlet
egyrészt lehetővé teszi a napokon
belüli gyors gyártást, másrészt az
esetleges cseréhez, javításhoz
biztosítjuk az alkatrészeket,
évekkel korábban eladott
termékekhez is.

A székek garanciaidőn túli javítását is vállaljuk. Csak akkor
javasolunk javítás helyett újra cserélést, ha a terméket már
tényleg nem éri meg javítani.

Kisebb meghibásodás, kopás
esetén még nem kell
megválnod kedvenc székedtől,
mert méltányos díj ellenében
kijavítjuk. És így a környezetet is
kíméljük.
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MARKETING

11 Szövetkatalógus

12 Termékbemutató videó

Szövetkínálatunkból A/4-es és A/5-ös méretű katalógusokat
bocsátunk rendelkezésedre.

Rövid és közérthető termékismertető videók.

Az 'élő' szövetkatalógus a
nyomtatásban vagy monitoron
látottal szemben színhű és
tapintható is, így garantálva, hogy
Te valóban az kinézett
kárpitozású terméket kaphasd.

Vásárlási döntés előtt
megismerheted a termékek
jellemzőit, beállításaik és
használatuk módját.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

13 Újrahasznosítás

A leselejtezett székeket elszállítjuk.

A tönkrement, használaton kívüli
székeket díjmentes elszállítjuk és
környezettudatosan kezeljük, a
lehető legnagyobb hányadukat
szelektív hulladékgyűjtőbe
juttatjuk. Ezzel energiát és pénzt
takarítunk meg neked és kíméljük
a környezetünket.

14 Újrahasznosított alapanyagok

Projektes termékeink java - kiemelten a Boston
termékcsalád - legalább 20%-ban újrahasznosított
anyagokból készült, így környezetbarát.

Környezettudatos szemlélettel
gyártunk, hogy környezetünket
a lehető legkisebb mértékben
terheljük.

Újrahasznosítható
15
alapanyagok

Projektes termékeink java legalább 70%-ban
újrahasznosítható anyagokból készül, így környezetbarát.

Környezettudatos szemlélettel
gyártunk, hogy környezetünket
a lehető legkisebb mértékben
terheljük.
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SZÁLLÍTÁS

16 Készre szerelés

Forgószékeket a felhasználás helyére szállítjuk és készre
szerelve adjuk át.

Korrekt díj ellenében
mentesítünk a logisztikai és
szerelési feladatoktól.

SZAKMAI TÁMOGATÁS

17 Egyedi termékek beszerzése

A speciális, egyedi termékek beszerzési forrását globálisan
felkutatjuk, illetve beszerezzük azt Neked.

18 Bemutatószék

Egyhetes időszakra díjmentesen biztosítjuk, és kérésedre
visszük-hozzuk az alkalmi bemutatószéket.

19 Szakmai magazin

Törj ki a sablonosságból! A
szokásos keretekből kilógó
egyedi igényeidre is választ
adunk Viszonteladóinkon
keresztül.

Vásárlás és költség nélkül
kipróbálhatod a megvásárolni
kívánt széket Viszonteladónk
üzletében.
Közérthető formában
Az irodai ülőbútorok és az ülés ergonómia világából szállítjuk
szerezhetsz hasznos
ismereteket az ergonomikus
Neked a hasznos tartalmakat nyomtatásban megjelenő
ülés feltételeiről, az irodaszékek
magazinunkkal.
világáról.

