MRT PREMIUM™
Parceria fiável

mrtsystem.com

K L A SIF IE D. se NOV E M BRO DE 2020

INTR OD U Ç ÃO G E RA L

MRT Premium™ Service – Ninguém conhece melhor as

O valor do equipamento MRT é 100% definido pelo seu

máquinas MRT do que os nossos técnicos.

desempenho e custo operacional. Recomendamos sempre,

MRT Premium™ Trade – com um registo de serviço completo

portanto, o uso de peças certificadas MRT e uma assistência

poderá manter um valor de segunda-mão mais alto. Através

regular ao equipamento. Beneficiando do fácil acesso do

do conceito MRT Premium™, a MRT oferecer-se-á para

conceito MRT Premium™ a peças Originais, os Técnicos de

promover o equipamento que quer vender no mercado

Assistência e o suporte online estão garantidos. Como todas

de máquinas usadas.

as soluções MRT são fornecidas com um router instalado
como norma, os nossos clientes podem obter suporte e
assistência remota de funções vitais no equipamento.
Ninguém conhece melhor as máquinas MRT do que a MRT.
MÓD U LOS MRT P R E M I UM ™
MRT Premium™ Connect – assistência e monitorização
remotas.
MRT Premium™ Parts – todas as peças numa solução MRT
são cuidadosamente selecionadas e a maioria delas são

R ES U M O M RT PR EM IU M ™
O valor do seu equipamento será definido no final pelo seu
desempenho e estado. Por exemplo, o facto de, sem sombra
de dúvidas, fazer uma assistência regular e usar peças originais da MRT, resultará em
• Conservação da qualidade
• Prevenção de tempos de paragem desnecessários
• Possibilidade de planeamento de manutenção e respostas
rápidas

especificamente feitas para a MRT. As peças originais têm

Resumindo, com MRT Premium™ tirará maior partido da

sempre melhor desempenho, uma vida útil mais prolongada

qualidade, produtividade, eficiência e rentabilidade do

e são mais económicas.

seu investimento.
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