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За съжаление, уредите, поддържащи 
комфортна температура у дома се повреждат 
в най-неподходящия момент. Това е много 
досадно, нали?

С покупката на изделие от дистрибуторската 
мрежа на Ерато, потребителите получават не 
само високоефективно, екологично чисто и 
икономично решение за отопление и 
охлаждане в бита и индустрията, а и цялостно 
комплектно обслужване – първоначален пуск, 
настройки, наблюдение и мониторинг, 
гаранционно и следгаранционно обслужване. 

Нашите професионални екипи са готови да 
реагират бързо, за да възстановят Вашия 
комфорт.
Ерато СЕРВИЗ, разполага с обучени  и 
компетентни специалисти, които бързо стигат до 
корена на всеки проблем. Благодарение на 
доброто оборудване и богата гама резервни 
части ...

                               ... повредата е отстранена.

www.eratobg.com



Нашите сервизни специалисти познават всяко 
изделие в детайли, придобиват знания и умения 
директно от конструкторите и производителите на 
продуктите и системите, които предлагаме.

В Академия Ерато, екипи от високо квалифицирани 
специалисти, провеждат технически и сервизни обучения 
за отоплителни и климатични съоръжения, системи за 
подово, стенно и тавано отопление и охлаждане, хибридни 
системи, хидравлично балансиране на отоплителни 
инсталации и други специфични теми. Разполагаме със 
специално оборудвана собствена учебна зала, където 
освен теоретични, се провеждат и практически занятия. 
Благодарение на демонстрационни инфомобили с 
монтирани мостри на работещи съоръжения – 
провеждаме обучения и на място при нашите партньори.

След всеки приминат курс, обучаващите се лица полагат 
изпит и при успех получават сертификат за 
правоспособност, с който Академия Ерато гарантира, 
компетентността на сервизния специалист.

Ние държим на компетентността на 
сервизните партньори,  с които работим.
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Ерато СЕРВИЗ осъществява мониторинг и постоянно 
съдействие относно работата на отоплителните и 
климатични съоръжения, които предлага. Това се случва с 
помощта на интелигентна онлайн базирана, сервизна 
програма и кол център, постоянно търсещ обратна връзка 
от потребителите. Информацията, полученa чрез тези 
форми за контакт, помагат за бързото съдействие, 
наблюдаване работата на съоръженията и правилната 
реакция при различни ситуации. 
Базата данни ще предостави възможност за проследяване 
статуса на всички гаранционни изделия. Надграждането на 
съфтуера е в ход и ремонтите, които ще се извършват, ще 
се отразяват в досието на всяко изделие. Програмата ще 
предоставя и информация за резервните части, което ще 
улеснява работата на сервизните партньори на фирмата.

Ерато СЕРВИЗ, работи от 1998 г. и 
разполага с над 100 оторизирани 
партньори в България и чужбина. 
Когато изберете Ерато, Вие 
получавате качество и компетентно 
обслужване. Това е нашето обещание 
и нашата ангажираност към Вас, 
нашите лоялни и ценни клиенти.
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