
• Chcete, potřebujete, musíte 
 vyměnit výtah?
• Chybí vám část �nancí?
• Nenavyšujte fond oprav!

NABÍDKA FINANCOVÁNÍ:
• Splátkování po dobu 6-ti let 
 bez navýšení!
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• Speciální úprava kabiny proti sprejerům a jinému znečištění 

• Špičkové německé bezpřevodové stroje Ziehl-Abegg

• Prodloužená záruka po dobu 7 let

• Zvýhodněné servisní podmínky

• Podmínkou poskytnutí všech výhod je uzavření 

   smlouvy do konce února 2013
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ISO 14001
EN 1090
ČSN EN 3834
OHSAS 18001

Jistota na vaší
cestě vzhůru.
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s důrazem na kvalitu a preciznost
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NABÍDKA SERVISNÍCH SLUŽEB
A SERVISNÍCH BALÍČKŮ
Společnost LIFTCOMP a.s. zajišťuje novým i stávajícím zákazníkům kvalitní 

servisní služby s odborně proškolenými a zkušenými servisními pracovníky, 

kteří jsou Vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce. 
ECONOMY 
STANDARD 
PREMIUM
INDIVIDUÁL 
INTERIÉR
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ECONOMY STANDARD PREMIUM INDIVIDUAL INTERIÉR

Servisní střediska:



Společnost LIFTCOMP a.s. zajišťuje novým i stávajícím zákazníkům kvalitní servisní služby 
s odborně proškolenými a zkušenými servisními pracovníky, kteří jsou Vám k dispozici 
24 hodin denně 365 dní v roce. 

Pravidelným servisem se snažíme zajistit maximální využití životnosti našich výrobků, 
zkvalitnit estetický dojem a dosáhnout stálých jízdních vlastností. Rovněž předcházíme problémům, 
které nastávají provozem výtahů nebo vznikají vandalizmem. Možné problémy řešíme efektivně 
a v co nejkratší době odstraňujeme.

•  bezplatnou servisní poradenskou činnost pro 
zkvalitnění Vašeho bezpečí a komfortu z jízdy   

•  bezplatné - odborné posouzení stávajících 
výta hů, zda odpovídají bezpečnostním 
požadavkům  

•  bezplatné navrhnutí oprav 
•  NONSTOP servis 24 hodin denně 365 dní 

v roce 
•  preventivní údržbu, která Vám prodlouží 

spolehlivost a bezpečnost Vašeho výtahu 
•  výměnu bezpečnostních prvků a odstranění 

hrozících rizik 

•  monitoring provozního stavu výtahu včetně 
vyhodnocování a předcházení možným 
poruchám 

•  čistění interiérů kabin včetně impregnace 
proti vandalizmu 

•  čištění prosklených výtahových šachet 
z vnitřních a venkovních prostranství  

•  udržování čistoty v prohlubni výtahové šachty 
•  disponujeme rozsáhlou škálou náhradních 

dílů 
•  jsme pojištěni v případě způsobení škody

NABÍDKA SERVISNÍCH SLUŽEB
A SERVISNÍCH BALÍČKŮ

NABÍZÍME:
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-  pravidelná preventivní údržba, která Vám 
prodlouží spolehlivost a bezpečnost 
Vašeho výtahu

- záruční opravy
- komplexní mazání

- čištění zařízení od provozních nečistot
- kontrola nastavení a seřízení součástek
- odstranění možných rizik
- doprava 
- dispečink NONSTOP

-  pravidelná preventivní údržba, která Vám 
prodlouží spolehlivost a bezpečnost 
Vašeho výtahu

- odborná prohlídka dle požadavku normy ČSN
- poruchové opravy v rámci pracovní doby
- vyprošťování osob

- záruční opravy
- komplexní mazání
- čištění zařízení od provozních nečistot
- doprava 
- dispečink NONSTOP

-  pravidelná preventivní údržba, která Vám 
prodlouží spolehlivost a bezpečnost 
Vašeho výtahu

- odborná prohlídka dle požadavku normy ČSN
- odborná zkouška dle požadavku normy ČSN
- poruchové opravy NONSTOP
- vyprošťování osob NONSTOP

- záruční opravy
- komplexní mazání
- čištění zařízení od provozních nečistot
-  inspekční prohlídky dle požadavku 

normy ČSN
- doprava 
- dispečink NONSTOP

-  dle individuálního požadavku zákazníka

- údržba všech interiérů kabin
- impregnace proti sprejerům 
-  čištění prosklených výtahových šachet a to 

z vnitřních a venkovních prostorů  

-  udržování čistoty 
v prohlubni 
výtahové šachty 

SERVISNÍ BALÍČKY

V případě zájmu o bezplatnou prohlídku a sestavení individuální cenové nabídky, 
neváhejte kontaktovat naše fi remní zástupce.
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Ostrava

Petr Duda
obchodní ředitel
tel.: +420 596 952 308
mobil: +420 602 237 365
e-mail: duda@liftcomp.cz

Bc. Radek Carbol 
obchodní zástupce
tel.: +420 596 952 308
mobil: +420 725 065 814
e-mail: carbol@liftcomp.cz

Jan Závodný
obchodní zástupce
tel.: +420 596 952 308
mobil: +420 724 509 330
e-mail: zavodny@liftcomp.cz

Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 952 308; e-mail: liftcomp@liftcomp.cz www.liftcomp.cz

Pro bližší informace  
kontaktujte naše obchodní zástupce: Servisní střediska:

Jistota na Vaší cestě vzhůru!

Praha

Michal Šafarčík
obchodní zástupce
Thámova 84/23, 186 00 Praha 8, 
Karlín
tel.: +420 725 033 011
e-mail: safarcik@liftcomp.cz

2. pobočka
Na Strži 65, 140 00 Praha 4

Opava

Vlastimil Pater
obchodní zástupce
Olbrichova 689/13, 746 01 Opava
tel.: +420 553 622 152
mobil: +420 602 177 486
e-mail: pater@liftcomp.cz

Olomouc

Ivo Smekal
servisní středisko
U Kovárny 44, 770 10  Olomouc 10 
mobil: +420 725 177 622

Havířov

Aleš Výška
servisní středisko
Dělnická 1565/24 C, 736 01 Havířov-město
mobil: +420 602 247 109

Opava

Vlastislav Vícha
servisní středisko
Olbrichova 689/13, 746 01 Opava
tel.: +420 553 622 152
mobil: +420 723 427 665

Brno

Ing. Petr Emrich
obchodní zástupce
Holandská 878/2, 639 00 Brno
tel.: +420 537 022 535
mobil: +420 725 816 927
e-mail: emrich@liftcomp.cz

Olomouc

Libor Koutný
obchodní zástupce
U Kovárny 44, 770 10 Olomouc 10
tel.: +420 602 296 823
e-mail: koutny@liftcomp.cz

Praha

Brno

Ostrava

Opava Havířov

Olomouc


