UAB „Kraitis“ part erių ti klas patiki ai
atlieka montavimo darbus

• UAB „Kraitis savo klie ta s siūlo
paslaugą, kuri taupo laiką ir pi igus
– įsigytų prekių o tavi ą.
•UAB „Kraitis part eriai – servisų
ti klas visoje Lietuvoje užtikri a
dar ų koky ę.

Teikiamos paslaugos:

•Auto o ilių apsaugos siste ų o tavi as
•Auto o ilio elektros įra gos diag ostika ir re o tas
•Auto o ilio parkavi o siste ų o tavi as
•Auto o ilio die os šviesos DRL ži i tų o tavi as
•Auto o ilio autopiloto įra gos o tavi as
•Radijo stotelių o tavi as ei deri i as
•Ko di io ierių pildy as

•Ži i tų aukščio reguliavi as
•Profesionalios konsultacijos
•Audio/video sprendimai
•Kilimėliai, valytuvai ir kiti aksesuarai
•Laisvų ra kų įra ga
•Vaizdo registratoriai
•G“M/GP“ siste os, tra sporto ste ėji o siste os

Produktų įsigijimas
UAB Kraitis yra daugelio produktų, esa čių tiek el. parduotuvėje autokraitis.lt, tiek ir fizi ėje
parduotuvėje, i portuotojas. Todėl įsigyda i produktus et kurioje iš šių vietų galite ūti tikri – yra
užtikri tas opti alus kai os ir koky ės sa tykis.

Kaip vyksta produktų pirki o –
o tavi o pro edūra

1. Pir iausiai el. parduotuvėje autokraitis.lt klie tas turi išsiri kti ori us produktus, pažy ėti,
kad o tavi o dar ai yra reikali gi ir įsidėti juos į prekių krepšelį.
2. Tuo et reikia užsaky ą ap okėti. Ap okėji o etu klie tas pasire ka ori ą ap okėji o
etodą – ap okėti iš karto, perveda t pi igus į į o ės a ko sąskaitą, ar a su okėti visą
su ą prekių pristaty o etu – kai jas atveš DPD kurjeris.

Kaip vyksta produktų pirki o –
o tavi o pro edūra
Jei klie tas pasire ka iša ksti į pi igų
pervedi ą į į o ės a ko sąskaitą:
1. UAB „Kraitis dar uotojas
susisiekia telefonu ir suderina
ti ka ą datą ir patogų laiką,
kada klie tas gali atvykti į servisą
ir susi o tuoti užsakytas prekes.
2. El. paštu atsiu čia as o tavi o
dar ų kupo as, kurį reikia paduoti
servise produktų o tavi o
metu.

Tai – patogiausias variantas!

3. Į o ė pati rūpi asi prekių
logistika – kai klie tas atvyks į
servisą, reikia i produktai jau us
pristatyti meistrams, beliks tik
juos sumontuoti.

Kaip vyksta produktų pirki o –
o tavi o pro edūra
Jei klie tas pasire ka pi igų
ap okėji o etodą prekių
pristatymo metu:
1.

DPD kurjeris atveža užsakytas
prekes, prie kurių yra pridėtas
o tavi o dar ų kupo as. Ja e
nurodoma informacija apie
užsakytas prekes, ko takti ė
informacija.

2. Nurodytu numeriu klientas
susisiekia su atsakingu darbuotoju
ir suderi a ja ti ka ą datą ir
laiką o tavi o dar a s atlikti.
3. Tuomet belieka pasiimti
montuojamas prekes, montavimo
kupo ą ir sutartu laiku atvykti į
montavimo vietą.

Kaip vyksta produktų pirki o –
o tavi o pro edūra
Kupono pavyzdys

Kodėl verta ri ktis UAB Kraitis part erių
servisų ti klą?

Mo tavi o dar ų kai a yra
garantuota
•Nesvarbu, koks yra kliento
auto o ilis ar kiek laiko užtruks
su o tuoti detalę – dar ų kai a
išlieka tokia pati, kokia yra urodyta
prekės aprašy e;
•Todėl klie tas gali išlikti ra us –
o tavi o kai a eišsaugs.

Kodėl verta ri ktis UAB Kraitis part erių
servisų ti klą?
Parinkamas reikiamas specialistas
“kirti gi serviso dar uotojai spe ializuojasi skirti gose srityse. Tačiau klie tui ereikia tuo
rūpi tis ir gaišti laiko ieška t reikia o spe ialisto – gavus užsaky ą UAB Kraitis
i for uoja atsaki gą serviso dar uotoją pats. Klie tui elieka atvykti į sutartą vietą.

Kodėl verta ri ktis UAB Kraitis part erių
servisų ti klą?

Taikomas garantinis aptarnavimas ne
tik įsigyta produktui, et ir
montavimo darbams
Klie tas gau a gara tiją e tik
nusipirktam produktui, bet ir
montavimo darbams (tuo atveju, jei
o tavi o dar us atlieka UAB Kraitis
partneriai).
Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, jei
produktą reikia iš o tuoti ir vėl
sumontuoti, tai klientui papildomai
nieko nekainuoja.

UAB Kraitis part eriai turi ilga etę o tavi o dar ų patirtį, todėl patikėda i
šias užduotis ūte t jie s klie tai gali ūti ra ūs – jų auto o ilis – gerose
rankose.
Kontaktai:
Raudondvario pl. 234, Kaunas, +370 37 777102
info@kraitis.lt www.autokraitis.lt

