Yedek Parça Tanımlanması ve Teklif oluşturma/Internet üzerinden Online Sipariş

Parts identification and inquiry / order via internet

e
• Sürekli güncellenen makine dökümanlarına 24 saat  
ulaşım imkanı
• Teknik resimler ve parça listeleri birbirleriyle link
üzerinden bağlantılıdır
• Temel yedek ve aşınma parçalarının listesi
• Fotoğraflarla desteklenen kolay yedek parça tesbiti
• Parçaların stok durumunu da gösteren Alışveriş
Sepeti özelliği
• 24 saat boyunca teklif talebinde bulunma ve Sipariş
verme imkanı
• Dil seçenekleri
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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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Üyelik şu şekilde gerçekleştirilmektedir:
• Kişisel bilgilerinizi girebilmek için, başvuru
bölümündeki „üye ol“ tuşuna basınız
• HOMAG grubuna ait, geçerli TEK bir makine numarasının girilmesi yeterlidir
• Birkaç gün içerisinde kullanıcı adınız ve
şifreniz mail adresinize gönderilecektir
Hemen ardından „eParts“ Online Yedek
Parça Sipariş Sistemi sınırsız kullanımınız
için hizmetinize sunulacaktır.

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.
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