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Prosimy kontaktować się z nami o dowolnej porze przez 
24 godziny na dobę, 365 dni w roku 

Nasi specjaliści techniczni już czekają na Państwa pytania! 

Spersonalizowane program serwisowe

222 703 703

mplifts.pl

Dźwigów
Konserwacja

        +48 222 703 703 pl.info@mplifts.com mplifts.pl



mplifts.pl Konserwacja mplifts.pl Konserwacja

Zakres usług serwisowych
KONSERWACJA PREWENCYJNA (ZGODNIE Z PRZEPISAMI).
Nasi fachowcy zapobiegają awariom i wydłużają okres eksploatacji 
dźwigów.

NAPRAWY.
Szybkie i skuteczne rozwiązywanie wszelkich kłopotów z dźwigami.

24 GODZINNA OPIEKA / ZDALNA KONTROLA.
Całodobowe, telefoniczne Centrum Serwisowe do rozwiązywania 
niespodziewanych sytuacji.

A OPRÓCZ TEGO: 
• Specjalistyczne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za urządzenia.
• Audyty jakościowe, bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego.
• Programy monitorowania bezpieczeństwa.
• Elastyczne godziny pracy.
• Rozszerzony serwis techniczny (24/7 przez 365 dni w roku).
• Asysta techniczna przy inspekcjach UDT.

Nowe standardy działania

CONNECTED LIFTS

Serwis XXI wieku.

Wzrost niezawodności dźwigów. 
Najnowsze technologie pozwalające na zdalny monitoring, 
kontrolę i konserwację. Podłącz swoje urządzenie do 
inteligentnej platformy i miej pełną kontrolę. 

Zajmujemy się produkcją, montażem i konserwacją dźwigów, 
schodów i chodników ruchomych – czyli wszelkich rozwiązań do 
transport osób I towarów w każdego rodzaju obiektach. 
Misją naszej firmy jest poprawa mobilności, zadowolenia i poziomu 
życia. 
Jako organizacja przestrzegamy naszych wartości oraz stosujemy
 je w każdym obszarze naszej aktywności:

ü	Bliskość.
ü	Rzetelność.
ü	Bezpieczeństwo.
ü Innowacje.
ü	Doskonałość.

Likwidujemy bariery i rozwiązujemy problemy związane z mobilnością 
w budynkach. 

Od 2009 roku jesteśmy częścią MP:
ü Międzynarodowa firma.
ü Siedziba w Sevilli.
ü 30 lat doświadczenia z całego świata.
ü Partnerzy biznesowi, klienci w ponad 100 krajach na 5 

kontynentach.
ü Ponad 120 000 zainstalowanych dźwigów.
ü  Ponad 10 milionów zadowolonych użytkowników dziennie. OTWARTY SERWIS

Naszym klientom oferujemy ten sam poziom obsługi, nawet 
gdy korzystają z dźwigów innych producentów. 

W laboratoriach naszego działu badań i rozwoju testujemy 
większość rozwiązań dostępnych na rynku. 

Posiadamy szeroką kadrę inżynierów i techników z dużym 
doświadczeniem w obsłudze urządzeń różnych producentów, 
dzięki czemu możemy zaoferować najwyższy poziom obsługi 
w konkurencyjnej cenie. 

NAPRAWY 

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w 
regularnych szkoleniach i praktykując w Centrach Szkoleniowych 
MP w Hiszpanii i Holandii.  

Wysoki poziom wyszkolenia w połączeniu z najnowocześniejszymi 
narzędziami diagnostycznymi pozwala nam świadczyć usługi na 
najwyższym możliwym poziomie.  

Części zamienne do wszystkich serwisowanych przez nas urządzeń, 
niezależnie od marki, dostępne są w magazynie centralnym i w 
ciągu 24 godz. mogą zostać dostarczone w potrzebne miejsce.  

PEŁNA TRANSPARENTOŚĆ 

Prosto i przejrzyście. 
Umowy przygotowujemy tak, aby Klienci wiedzieli dokładnie 
jakie są postanowienia i w żadnym momencie nie czuli się 
niepewnie. Rzetelna informacja o dźwigu. 
Pełna diagnoza dźwigu i parametrów jego pracy jest 
przekazywana Klientom. 

Serwis oparty o bliskość

BEZPIECZEńSTWO

SZyBKOŚĆ REAKCJI

DEDyKOWANy OPIEKUN

TERMINOWOŚĆ 

Czujemy radość dostarczając naszym 
klientom najlepszy możliwy serwis w
 oparciu o BLISKOŚĆ i oferując szeroką 
gamę NIEZAWODNyCH produktów.  

Dźwigi, schody i chodniki ruchome MP są dostarczane z usługą serwisową z OKRESOWyMI KONTROLAMI BEZPIECZEńSTWA i 
pełnym dopasowaniem do potrzeb klientów.  

Dostosujemy się do Twoich wymagań i zaoferujemy 
rozwiązanie szyte na miarę


