Идентификация на резервните части и запитване/поръчка чрез интернет

Parts identification and inquiry / order via internet

e
• 24 часов достъп до актулна машинна
документация
• чертежите и спецификациите на резервните
части са свързани
• спецификация на най-важните резервни и бързо
износващи се части
• опростена идентификация на частите със снимки
• „Кошница” за закупуване на стоките с показване
на наличността
• възможност за запитване и поръчка 24 часа
• избираем език
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24h access to up to date machine documentation
Drawings and parts lists are linked
List of the most important spare and wear parts
Simplified parts identification by photos
Shopping basket function with availability display
Opportunity around the clock to carry through
inquiries and orders
• Selectable language

www.eparts.de

eparts
Идентификация на резервните части и запитване/поръчка чрез интернет
Parts identification and inquiry / order via internet
Login

в
йте се

.de

parts
www.e

HOMAG Group 06/2010

рира
Регист

r under

Registe

.de

parts
e
.
w
w
w

Как да се регистрирате:
• кликнете в регистрационната форма
“регистрирайте се тук” за да въведете
своите лични данни
• достатъчно е въвеждането на ЕДИН
валиден номер на машина на HOMAG
Group
• няколко дни след вашата регистрация
по e-mail ще ви бъдат изпратени вашето
име и парола.

How to sign up:
• Click in the registration mask on „register
here“ to enter your personal data
• It is sufficient to enter ONE valid machine
number of the HOMAG Group
• Only a few days after your registration your
personal login and password will be sent to
you by e-mail
Then you can use eParts unrestricted.

Тогава Вие можете да използвате
е-частите неограничено.
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