
Офис София
София 1331

бул. “Европа” № 439
тел.: 02/818 30 00

Офис Варна
Варна 9000

бул. “Цар Освободител” 181
тел.:  052/574 400

Офис Бургас
Бургас 8000

9-и километър 
тел.: 056/806 850

Офис Стара Загора
Стара Загора 6000

бул. “Новозагорско шосе”
тел.:  042/280 080

Проверете наличното ни 
употребявано оборудване на:

www.eltrakbulgaria.com

или се обадете на телефони:

02/818 30 07 
02/818 30 36

©2012 Caterpillar, всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, 
тяхното лого, „Caterpillar Yellow“ и търговското оформление POWER EDGE, 

както и фирмената и продуктова идентичност,използвани тук, са запазени 
търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без позволение.

Разполагаме с:

 4 търговско-сервизни центъра 
 в страната;

 15 мобилни сервизни специалисти 
 с напълно оборудвани автомобили 
 за поддръжка на техниката на 
 място при клиента;

 22 висококвалифицирани 
 сервизни механици.

Поддръжка от „Елтрак България“ – 
оторизиран дилър 
на Caterpillar

СЕРТИФИЦИРАНО 
УПОТРЕБЯВАНО 
ОБОРУДВАНЕ
С ГАРАНЦИЯ



Техника CАТ Certi�ed Used 
В много добро работно състояние

• Произведена е преди не повече от 5 години;

• Работила е максимум 3500 м.ч. 
 (за компактните машини) или 
 7500 м.ч. (за останалите модели);

• Ползва гаранция от 6 до 12 месеца за
 силовото предаване и 
 хидравличната система.

Техника Dealer Certi�ed Used 
Купи с увереност

• Произведена е преди не повече от 10 години;

• Работила е максимум 6000 м.ч. 
 (за компактните машини) или 
 10 000 м.ч. (за останалите модели);

• Ползва гаранция от 3 до 6 месеца за
 силовото предаване и 
 хидравличната система.

Защо от „Елтрак България”?
В центровете ни в София, Бургас, Варна и Стара Загора може да тествате оборудването, преди да направите своя избор;
Добрите ни взаимоотношения с европейските САТ дилъри гарантират, че ще доставим при добри условия и без прикрити
дефекти Вашата машина, ако в момента я нямаме в наличност;
За всяко продадено от нас оборудване поддържаме консумативите на склад;
Разполагаме с досието за всички технически обслужвания и ремонти преди сертифицирането на машината.

 Ползва гаранция от производителя
  Caterpillar;

 Преминала е пълен технически преглед
 и обслужване;

 Обновена е с оригинални резервни
 части, флуиди и филтри CАТ;

 Отговаря на стриктните стандарти
 на Caterpillar.

Защо машина CАТ Certi�ed Used?


