VULKAN AZ
Azərbaycanda №1 Təkər Təmiri Fabriki
Salam, Hörmətli Rəhbər

Təkər Təmiri Fabriki «VulkanAZ» Emin
Salahovun şəxsində sizi salamlayır və sizə dərin
hörmətini bildirir.
Şirkətimiz artıq iki ildir ki, bütün Azərbaycan üzrə
yük avtonəqliyyat vasitələrinin təkər və şinlərinin
təmiri ilə məşğuldur və budur, sizinlə də daimi
əməkdaşlıq ümidi ilə tanış olmaq vaxtı gəlib
çatıb
Vulkan AZ” istənilən ölçüdə təkərlərin təmiri və
ya qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə tam
ixtisaslaşmış bir fabrikdir. Biz əsasən yük
avtomobilləri təkərlərinin təmiri üzrə çox sayda
məsələlərlə üzləşən nəqliyyat şirkətlərinə xidmət
göstəririk. Tam hazırlıqdan keçmiş
əməkdaşlarımız tərəfindən peşəkar şəkildə
görülən işlər müştərilərimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir.
Biz nəinki təmir etdiyimiz təkərlərə zəmanət verir,
həm də onların istismarı ilə bağlı tövsiyələrimizi
əsirgəmirik.
#VULKANAZ

2 il Azərbaycan bazarında
Xidmət olunan 12 şirkət
6 Əməkdaş
600 m2 sahəli sex, istənilən qüsur və nöqsanın
aradan qaldırılması üçün hər bir avadanlıq
Tərəfdaşlarımız, yəni ölkənin demək olar bütün
vulkanizasiya sexləri ən qabaqcıl avadanlıq və
ultra müasir sobalardan istifadə edirlər. Əgər siz
keyfiyyət istəyırsinizsə, biz sizə onu verəcəyik.
Şirkətimiz artıq öz müştərilərinə yeni avtomobil
təkərlərinin alışında 100 000 manatdan çox
qənaət etdirib.
Təkər Təmiri Fabriki “Vulkan AZ “ istifadə
olunmuş şinlərin alışı, bərpası və əlverişli
qiymətlərlə satışı, həmçinin yararsız şinlərin
məhvi ilə məşğuldur.
Azərbaycan bazarının ən qabaqcıl şirkəti olaraq
məhsuldar və uzunmüddətli əməkdaşlığa hazırıq.
Bizə zəng etməyiniz kifayətdir ki, sizinlə görüş
təyin edək. Həmin görüşdə biz iş prosesimiz və
imkanlarımız barədə sizi məlumatlandıracağıq.
Sizə maraqlı olan hər bir məlumat bizim
www.vulkan.az saytında və Facebook
səhifəmizdə var.
#VULKANAZ

Ekspeditorumuz 08:00-dan 19:00-a kimi işləyir
Ödəniş qaydası: nağd və ya köçürmə

Sizinlə əməkdaşlıq etməyə şad olarıq
Sizə və şirkətinizə hörmətlə
Təkər Təmiri Fabrikinin Direktoru
Emin Salahov
Ünvan: Bakı ş, Lökbatan yolu, 10,6-cı km
Xocəsən yolu, “Azeri Kargo” Qarajı (Keçmiş
“Softrans”)
• Mob: +99455 288 88 87
• Mob: +99450 541 7111
• Mob: +99470 605 66 05
• Email: vulkantires@gmail.com

#VULKANAZ

