ЗАЩО? LANDI?
-

Landi Renzo SpA е компания световен лидер, обслужваща повече от 30% от пазара за LPG и CNG
алтернативни автомобилни горивни системи и компоненти.

-

Сертифицирана е по ISO 9001 (1996), компанията е първата в този сектор, която покрива ISO/TS 16949
сертификат за изработка на висококачествени части за автомобилостронето.

-

Иновативни технологии и патенти.

-

Доказали се компоненти - предоставя отделни части и / или пълни системи на някои от най-големите
производителите на автомобили.

-

Застраховка на продукта – обезпечаване на клиента при повреда, резултат от монтажа на АГУ.

-

Приемственост в детайлите на всички системи на Ланди, взаимозаменяемост на компонентите на
различните поколения уредби.

-

Богат софтуер, позволяващ финни настойки, по-важни характеристики:


контролирано пропускане на бензин във високи обороти



директно палене на газ, когато колата е загряла над 40 градуса - улеснява таксиметрови
шофьори, шофьори изминаващи кратки разстояния.

-



автоматично допълване на работата с бензин



работа на автомобила от минимални до максимално обороти само на газ



възможност за работа с различен вид дюзи

Разработени са различни видове дюзи за различните типове мотори, с най-издръжливите дюзи LandiRenzo “GI”

-

Богата гама продукти – системи от различен ценови клас за всеки клиент

ЗАЩО? НАС?
-

Дългогодишно партньорство с LandiRenzo, Таньо Видев е ексклузивен представител на марката от
1998година.

-

Фирмата ни е официален представител на марката и за територията на Македония.

-

Специализиран екип с дъгогодишен опит.

-

Фокусирани сме изцяло в монтажа, ремонта и преустройството на системи Landi и LandiRenzo.

-

Периодични обучения за запознаване на техниците с разработените нововъведения.

-

Постоянна връзка с техническия отдел на Landi - своевременна техническа информация, помощ и
съвети.

-

2 годишна гаранционна поддръжка, без ограничение в километрите от всички сервизи част от нашата
търговска мрежа, без заплащане за услугите, където и да е в страната.

-

Единствен консуматив в гаранционния период – смяна на филтър на всеки 20 000км.

-

Техническа помощ 24часа от денонощието / 7дни от седмицата към краен клиент и/или дистрибутор.

-

Член на асоциацията на българските автогаз сервизи. Този факт гарантира изпълнение на монтажа по
законово установените наредби и качеството на вложените материали.

