Identyfikacja części, zapytania i zamówienia przez internet
Parts identification and inquiry / order via internet

e
• 24h dostęp do aktualnej dokumentacji maszyny
• rysunki powiązane z listą części
• lista najważniejszych części  i części szybko
zużywających się
• uproszczona identyfikacja części za pomocą zdjęć
• koszyk zakupów z wyświetlaniem dostępności
• możliwość składania zapytań i zamówień bez ram
czasowych
• możliwość wyboru języka
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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
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Jak się zarejestrować:
• Wejdź na stronę www.eparts.de
- następnie wybierz język
- kliknij na Log in, a następnie na register.
Wypełnij formularz (pola z gwiazdką są
wymagane)
• Wystarczy wpisać jeden prawidłowy numer
maszyny z Grupy HOMAG.
Po wypełnieniu rubryk należy kliknąć na
„Registration”
• Po kilku dniach otrzymacie Państwo za
pośrednictwem poczty elektronicznej Wasz
osobisty login i hasło.

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.

Od tej pory będziecie Państwo mogli używać
eparts bez ograniczeń.
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