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Юрорент е представителят
на Carrier в България

Димитър Костадинов –
мениджър за търговската
марка Carrier, подчертава,
че когато се появи
проблем вследствие
неспазване препоръките
на производителите за
обслужване на хладилните
агрегати, за клиентите
отстраняването му е
значително по-скъпо,
отколкото ако се прави
навременно обслужване и
редовна профилактика

ABSTRACT IN ENGLISH

Eurorent EOOD Represents Carrier in Bulgaria
Eurorent is the official distributor of Carrier Transicold Europe in Bulgaria from 1 year.
The dealer takes the complete
customer servicing: sales of
new refrigerator units, maintenance, import and sales of
spare parts. The partner agreement with Balkan Star for the
service network in Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna, Russe and
Vidin allows for the good coverage of the whole country.
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Широко покритие
Продуктите Carrier ползват международна гаранция. При проблем с хладилен агрегат, независимо дали е в гаранция или не, клиентите могат да се обърнат към центъра за обслужване на
клиенти/Call Center/, като използват денонощно
работещия международен телефон, посочен на
сайта на компанията (има поддръжка и на български език). От центъра насочват клиента към
най-близкия сервиз, като му съобщават адрес,
координати и т.н. Клиенти със смартфони могат и
сами да намерят адресите, използвайки мобилно приложение.
След достигането на съответния сервиз там
се прави диагностика, изяснява се какъв е проблемът, уточнява се колко време ще отнеме отстраняването му и каква е цената. Удобна възможност за български водачи в чужбина е т.нар.
Guarantee of payment. Тази гаранция дава възможност услугата да бъде изпълнена на място,
дори водачът на автомобила да не разполага с
необходимата сума, стига партньорът от съответната страна (в случая Юрорент ЕООД) да поеме плащането. Гарантът превежда средствата към съответния сервиз, а клиентът впоследствие се издължава към него.
Carrier работи с близо 630 сервиза в Европа
и Русия. Част от тази мрежа са шестте сервиза у
нас – единствените официално оторизирани от
компанията да извършват гаранционни ремонти в България. Те са заредени с резервни части,
а в централния склад (в София) части се доставят два пъти седмично. При желание на клиенти
се изпълняват и експресни доставки, в рамките
на 24 часа.

Сервизът печели клиентите

Юрорент ЕООД е официален дистрибутор на Carrier Transicold Europe
за България от април 2013 г. Представителството пое цялостното
обслужване на клиентите: продажба на нови хладилни агрегати,
сервизиране, внос и продажба на резервни части. Основната задача,
която си поставя, е подобряване качеството на обслужване на клиентите.
Фирмата е създадена през 2011 г. с основна дейност оперативен лизинг
– бизнес, който продължава да развива

През цялата 2014 г. са в сила пакети за обслужване и профилактика на различните видове агрегати Carrier. Крайните цени (посочени в
сайта на фирмата www.eurorent-bg.com) са фиксирани, конкурентни и важат в цялата сервизна мрежа. Този ход подпомага планирането на
обслужванията и доставките на консумативи и
части.
Като цяло фирмата държи на обслужването на

техниката с марката Carrier и обслужва агрегати
от други марки само по изрично настояване на
клиенти със смесен парк. За обслужваните агрегати се води „досие“, описващо състоянието им.

Нови продукти
От 2014 г. официално е спряно производство на агрегати за полуремаркета от серията
Maxima. Тя е заменена от новия еднотемпературен агрегат Vector 1350. Цената му е в диапазона на Maxima, а повечето използвани технологии са от Vector, т.е. по-високата серия вече се
предлага на по-ниска цена. Във версията с дизелов двигател агрегатът тежи 643 кг и е най-лекият от предлаганите за полуремаркета. Разходите
за поддръжка при него са намалени с 30% спрямо досегашните модели. Обновяване има и в моделите Vector. При дизеловите агрегати за камиони има промени в серията Supra: някои модели
са отпаднали, а има 3 нови, с по-висока мощност.

Грижете се за агрегатите
Мнозина клиенти, не само на Carrier, не спазват препоръките на производителите за обслужване на хладилните агрегати и когато се появи
проблем, отстраняването му е скъпо. Юрорент
им напомня, че има 6 сервиза, предлагащи обслужване и профилактика на изключително атрактивни цени. Навременното обслужване и регулярната профилактика са с по-ниска цена от
тази, която клиентът евентуално би заплатил при
повреда. Трябва да се знае, че обичайният експлоатационен срок на агрегатите в Европа е 6–8
години, в Русия – 8 до 10. У нас има агрегати на по
10 и повече години, някои от които не са обслужвани вероятно от купуването им.
Множество агрегати Carrier навлизат с вноса на употребявана техника. За новите собственици най-често е достатъчно хладилният агрегат
просто да работи, без да се интересуват от сервизната му история. В Юрорент могат по серийния номер да я проследят, с което да намалят риска за намаляване или загуба на работоспособността на агрегата. K
инж. Радослав ГЕШОВ

You Carry
We Care

Официален дистрибутор
за България

United Technologies

Шест BG сервиза
Още в началото представителството (с централен офис в София), подписва партньорско
споразумение с Балкан Стар за сервизна мрежа.
Това му осигурява присъствие в София, Пловдив,
Бургас, Варна, Русе, Видин и покритие на цялата страна. Мрежата предлага услугите по сервизиране на агрегатите в гаранционен и извънгаранционен срок. Сервизът в София (Балкан Стар
Ритейл ЕООД, клон Горубляне) работи без почивен ден, на 2 смени. Пълната работна седмица позволява клиентите да планират посещенията си, което улеснява и тях, и сервиза. Серви-

зът в София осигурява и международната 24-часова поддръжка на техниката Carrier (Carrier 24h
Assistance) на българска територия. Без почивен
ден работи и сервизът във Видин, разположен
близо до новия мост. Останалите сервизи са със
стандартно работно време.
Агрегатите за Европа се произвеждат във
Франция и у нас се обслужват според строгите
изисквания на производителя. Хладилните техници в сервизната мрежа са минали съответните обучения, а сервизите са инспектирани от техническия мениджър на Carrier, отговарящ за България.

НОВИЯТ
VECTOR 1350

+49 89452202 79

ВАШИЯТ ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР
ЗА ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗИ
НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ

CARRIER разполага
с над 600 сервиза в
цяла Eвропа и Русия
United Technologies

Видин

Русе

United Technologies

Варна
United Technologies

София

Бургас
United Technologies

United Technologies

Пловдив
United Technologies

Централен офис:
Юрорент ЕООД
1138 София, ул. Самоковско шосе 1
тел.: +359 2 408 1 400
GSM: 0884 12 85 22

carrier@eurorent-bg.com

www.eurorent-bg.com

СЕРВИЗНА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ:
Балкан Стар Ритейл ЕООД
1138 София, ул. Самоковско шосе 1
тел.: +359 2 4081 255
Балкан Стар Ритейл ЕООД
8015 Бургас, Лозово
тел.: +359 56 887 410

Балкан Стар Ритейл ЕООД
4202 Пловдив, Радиново
тел.: +359 32 654 605
Евро Старс ООД
7000 Русе, бул. България 310
тел.: +359 82 81 33 00

Балкан Стар Ритейл ЕООД
9023 Варна, Автомагистрала Хемус 39
тел.: +359 52 500 700
СОМАТ АД – Видин
3700 Видин, Северна индустриална зона
тел.: +359 94 602 446
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