GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
Garantujeme Vám vrácení peněz,
pokud budete po roce s produktem
či mírou naší péče nespokojeni.

Více na poslední straně
této nabídky

JAK PROBÍHÁ TYPICKÁ SPOLUPRÁCE S RADETONEM
NABÍDLI JSME

PŘEDVEDLI JSME

přístroj novému
zákazníkovi

přístroj zákazníkovi v terénu
a zapůjčili jej na 14denní test

Přístroj jsme zákazníkovi

Dostali jsme

DOVEZLI A ZAŠKOLILI

OBJEDNÁVKU

obsluhu

Zákazník si spustil bezplatnou

Zákazník si v Klientské zóně přiobjednal

Přijeli jsme

INZERCI SVÝCH SLUŽEB

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA BODY

POMOCI VYŘEŠIT

na našem webu

nasbírané díky nákupu přístroje

těžkou situaci v terénu

SPOLEČNĚ
JSME POMOHLI
Část zisku z prodeje
přístroje jsme darovali
Hospici sv. Alžběty

Zákazníkovi se podařilo přejet přístroj
bagrem. Na dobu opravy jsme mu

ZŮSTÁVÁME V KONTAKTU
technická podpora, Klientská zóna,
soutěže, servis, bazar, video návody,
výstavy, Roadshow, školení, diskuzní fórum,
den otevřených dveří…

ZDARMA ZAPŮJČILI
NÁHRADNÍ TECHNIKU

Potkali jsme se v Plzni na naší RoadShow,
kde pořešil „špeky“ z terénu s dalšími uživateli
a od nás se naučil NOVOU FINTU s přístrojem

ZMĚŘILI JSME MÍRU SPOKOJENOSTI
zákazníka s výběrem přístroje, s přístrojem
samotným a s naplněným očekáváním

Zákazník sdílel svoji zkušenost
s konkrétní situací v terénu
prostřednictvím

NAŠEHO DISKUZNÍHO FÓRA

REFERENCE
S firmou Radeton jsem se poprvé
setkal v roce 1995 a od roku 1996
využívám jejich techniku. Kdykoli jsem
potřeboval radu nebo pomoc, jsem se
vždy setkal s individuálním, vstřícným
a profesionálním přístupem. Za více než
20 let naší vzájemné spolupráce nemám
jedinou negativní zkušenost. Zkrátka
a dobře, radost spolupracovat!

MAREK BEDRNÍČEK
STARMON s.r.o.

Firmu Radeton znám skoro
od samého začátku. Vždy pro ni
byl na prvním místě požadavek
spokojeného zákazníka. Oceňuji servis
a poradenství. Jednoduchá obsluha
a spolehlivost – to jsou moje
zkušenosti práce s přístroji pro vytyčení
a lokalizaci podzemního vedení.

PAVEL FINDEJS
GridServices, s.r.o.

VÍTE, ŽE MÁME
I E-SHOP?
Můžete tam nakoupit příslušenství
i akční produkty nebo si vybrat
odměnu za body za tuto
objednávku.

Více na

eshop.radeton.cz

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
Záleží nám na spokojenosti našeho klienta. Nejlépe se cítíme a nejlépe pracujeme
v dlouhodobých a fungujících vztazích, založených na důvěře a principu „win–win“,
tedy aby obě strany měly ze společné spolupráce maximální užitek.

PROČ?
Každý námi dodaný přístroj je pro nás reklama. Usilujeme o to, aby ta reklama byla co nejlepší. Co to přináší
Vám? Sebevědomí a jistotu v práci i co nejrychlejší návratnost investice do přístroje. Přejeme si, abyste rozhodnutí
s námi spolupracovat nikdy nelitovali. Jde nám o dlouhodobou, ideálně opakovanou spolupráci, ne o ojedinělý
krátkozraký obchod.

CO? ANEB S DŮVĚROU TO MYSLÍME VÁŽNĚ
Nabízíme Vám garanci vrácení peněz, pokud budete po roce s produktem či mírou naší péče nespokojeni.
Naše garance má dvě roviny:
1. Garantujeme, že dobře porozumíme Vašim potřebám a nabídneme Vám optimální řešení Vašich problémů. Ze zásady
nechceme prodávat ten nejnadupanější a nejdražší přístroj, ale právě takový, který ideálně postačí k uspokojení Vašich
aktuálních potřeb.
2. Víme, že potenciál přístroje je plně rozvinut až v rukou uživatele. Garantujeme proto, že vybranou technologii podpoříme
tak, abyste maximálně využili její potenciál: po stránce technické, i komerční. Proto Vás zaškolíme, poradíme
po telefonu, budeme s Vámi sdílet nové přístupy, finty, doporučovat a inzerovat Vaše služby.

JAK?
U každého našeho přístroje evidujeme soubor jeho vlastností a funkcionalit. Po roce užívání s klientem projdeme každou
tuto položku a zjistíme, do jaké míry ji využívá. Pokud se ukáže, že využívá méně jak 80 % potenciálu přístroje z důvodu

1.

špatně vybraného přístroje (doporučili jsme
zbytečně dobrý a drahý přístroj, který klient
ve svých podmínkách nemůže využit)

nebo

2.

nedostatečného
vysvětlení, proškolení,
poprodejní podpory

MÁ KLIENT NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ.

www.radeton.cz

