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Aplikacja mobilna TERMET HEAT CONTROL

dalej

Aplikacja mobilna Termet Heat Control

- serwisowanie kot³ów na najwy¿szym poziomie

Nowoczesne aplikacje mobilne na smartfony czy tablety ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
na najwyższym
poziomie
Maj¹c na uwadze Serwisowanie
u³atwienie codziennejkotłów
pracy serwisantom
oraz zapewnienie
klientom maksymalnego
komfortu z u¿ytkowania urz¹dzeñ, firma Termet oferuje innowacyjne rozwi¹zanie mobilnego
serwisowania kot³ów.

Zapraszamy na nasze stoisko!
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