
Pakiet ConnectedCooking

Firma GASTRO POLBERG jako RATIONAL-Service Partner oferuje
podłączenie systemu ConnectedCooking i monitoring pieca.

ConnectedCooking to najnowocześniejsze rozwiązanie dla kuchni
profesjonalnych, pozwalające na podłączanie urządzeń do sieci.
Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo jedno czy kilka urządzeń
RATIONAL – ConnectedCooking gwarantuje Państwu całkowicie nowe
i wygodne możliwości zastosowania. Wszystko, co należy w tym celu
zrobić, to podłączyć urządzenie do sieci.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

GASTRO POLBERG
www.gastropolberg.pl
tel.: 730 76 76 77,  22 889 78 76
e-mail: serwis@gastropolberg.pl
Biuro handlowe i serwis: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa

Kupując urządzenie w GASTRO POLBERG możesz mieć w cenie profesjonalną instalację i uruchomienie!

http://www.gastropolberg.pl/
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Zapraszamy do odkrycia rewelacyjnych zalet ConnectedCooking: funkcja przejmuje wykonywanie uciążliwych czynności,
wspiera zawsze wtedy, gdy Państwo tego potrzebujecie, zapewnia bezpieczeństwo konieczne w miejscu pracy. Więcej
informacji dostępnych >tutaj<.

GASTRO POLBERG oferuje Państwu podłączenie ConnectedCooking oraz monitoring stanu urządzenia, w którym zawiera się:
• sprawdzanie stanu opieki i czystości urządzenia,
• sprawdzanie stanu pracy i parametrów,
• sprawdzanie komunikatów serwisowych w urządzeniu,
• w przypadku wystąpienia awarii szybką pomoc zdalną.

Podłączenie systemu ConnectedCooking*: 120 zł netto / urządzenie
Monitoring stanu urządzenia: 300 zł netto / rok

* Cena nie zawiera kosztu dojazdu (dojazd wg aktualnego cennika). Urządzenia wyprodukowane przed 03/2017 należy doposażyć w złącze Echternet – dodatkowo płatne. W 
pobliżu urządzenia musi znajdować się gniazdo Echternet ze stałym dostępem do internetu. W cenę nie są wliczone części montażowe.

Kupując urządzenie w GASTRO POLBERG możesz mieć w cenie profesjonalną instalację i uruchomienie!
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