Danfoss Product Store
OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
DANFOSS PRODUCT STORE

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM DANFOSS PRODUCT STORE
Jedná se o zcela novou upgradovanou online platformu, na které mohou uživatelé po přihlášení snadno vyhledávat, srovnávat a objednávat produkty společnosti Danfoss: rychle, jednoduše a s vysokou
relevancí.

Stiskněte tlačítko
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OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM DANFOSS PRODUCT STORE
Mnoho výhod:
SNADNÝ NÁKUP
Samoobslužný nonstop servis umožňuje zákazníkům snadný nákup produktů společnosti Danfoss
(*pouze pro přímé zákazníky společnosti Danfoss)
VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ
Intuitivní vyhledávání a procházení pomocí
produktových kódů a kategorií.

POROVNÁNÍ
Snadné porovnání produktů. Vybrané produkty se
zobrazí vedle sebe a usnadní tak výběr.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE, SOFTWARE A VÝKRESY
Zkontrolujte a stáhněte si aktuální technickou
dokumentaci, výkresy a software.

CENA A DOSTUPNOST PRODUKTU
Snadná kontrola ceny, dostupnosti a historie
objednávky, včetně stavu a sledování objednávky
(*pouze pro přímé zákazníky společnosti Danfoss)
OPTIMALIZACE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Aplikace je pro zákazníky na cestách dostupná z
mobilních telefonů, tabletů a notebooků.
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VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ
Díky pokročilému vyhledávání a filtrování dle specifikací je
výběr produktu rychlý a snadný.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE,
SOFTWARE A VÝKRESY
K dispozici jsou kompletní a relevantní informace o
produktech včetně dokumentace, specifikací, obrazové
dokumentace, informací o náhradních dílech a příslušenství či
software.
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POROVNÁNÍ
Jednoduše použitelná funkce usnadňuje porovnávání různých
variant hledaného produktu.

CENA A DOSTUPNOST PRODUKTU
(pouze pro přímé zákazníky společnosti Danfoss)
Historie objednávek s možností jejich sledování umožňuje
zákazníkům mít přehled o stavu zakázek prakticky nonstop.
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SNADNÝ NÁKUP
(pouze pro přímé zákazníky společnosti Danfoss)
Uživatelsky přívětivý a jednoduchý proces nákupu včetně
možnosti uložení nákupního košíku, zadání rychlé objednávky
či změny objednávky již realizovaných nákupů.
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OPTIMALIZACE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Omnikanálový systém prodeje vytvořený a optimalizovaný pro
mobilní telefony, tablety a notebooky.
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OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
DANFOSS PRODUCT STORE
Naše online podpora
V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí o podporu kontaktujte náš
Zákaznický servis Danfoss:
Česká republika
zakaznickyservis@danfoss.com
+34911986100

Slovenská republika
zakaznickyservis@danfoss.com
+330182886464

Společnost Danfoss nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo na úpravy svých
produktů bez předchozího oznámení. To se vztahuje také na produkty, které jsou již v objednávce, a u kterých takové úpravy nemají žádný vliv na již dohodnuté specifikace. Všechny
ochranné známky v tomto materiálu jsou majetkem svých společností. Danfoss a logo Danfoss jsou ochrannými známkami společnosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
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