Wyremontuję CI tak jak Pawlak i Glen ale taniej
Wyżej cytowane zdanie jak mantra ustawicznie powraca w wypowiedziach
naszych szanownych tzw. konkurentów. Nasi klienci często zapytują nas jak
mają podchodzić do takich stwierdzeń.
No cóż, musimy dokonać analizy i „rozbioru” owego zdania.
Niewątpliwie najłatwiej jest stwierdzić, że zrobią taniej. Tutaj wystarczy proste
porównanie cen. Nie da się ukryć, że 100 zł jest mniej niż 120 zł. W tak prostej
analizie zawarte jest wiele prawdy ale czy w pełni oddaje ona rzeczywistość? A
może mamy do wyboru którąś z prawd (uproszczonych tutaj) według
klasyfikacji księdza prof. Tischnera (święta prawda, półprawda, g...prawda).
Zawsze staramy się dostarczyć naszym klientom części o najwyższej jakości.
Dla jakości remontów podzespołów ustawiliśmy, świadomie, poprzeczkę
bardzo wysoko. Dlatego czyjeś stwierdzenie, ze „wyremontuję Ci tak jak
Pawlak i Glen jest najwyższej klasy komplementem. To oznacza, że jakość
naszej pracy, będąca dla nas osobiście standardem, dla innych stała się celem i
wzorem niczym wzór „metra” w Sevr.
Ktoś zrobi remont z użyciem podzespołów tej samej jakości i czerpiąc części z
tego samego źródła co my? Pragniemy jeszcze raz podkreślić, części przez nas
używane są przez naszą firmę produkowane lub pochodzą od H-P Hommes
GmbH. Nie są zbiorem od różnych producentów, od Annasza do Kajfasza,
gdzie jedynym czynnikiem decydującym o zastosowaniu jest jak najniższa
cena nabycia. Tak więc ktoś kupuje części, między innymi, u nas i sprzedaje w
niższej cenie.
Czy inni stosują łożyska najwyższej jakości? Różnice w cenie mogą sięgać
nawet 300%. A gdzie cały inny drobny kram? Simeringi, właściwej jakości
śruby i nakrętki, uszczelki? I jeszcze najważniejsze. Nasze doświadczenie oraz
serce wkładane w pracę. Nasza firma to zakład utworzony i prowadzony przez
dwóch przyjaciół złączonych wspólną pasją. Niekiedy takie firmy określa się
firmami rodzinnymi, gdzie między pracownikami a właścicielami panuje
familijna atmosfera. U nas pracownicy wykonują wszelkie prace
przygotowawcze i wstępny montaż. Końcowy montaż i kontrolę
przeprowadzają szefowie czyli my dwaj. 30 lat pracy tylko z wybranymi
modelami motocykli złożyło się na dogłębne poznanie ich tajników. To co
oferujemy naszym klientom było zawsze wcześniej testowane na naszych
motocyklach.
Takie elementy, jak sprawdzone źródło pochodzenia części, staranność montażu i ostra kontrola końcowa pozwalają nam gwarantować długą bezawaryjność
podzespołów przez nas remontowanych.
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Uwaga
Należy bardzo ostrożnie podchodzić w przypadku kupna motocykla lub
zlecenia naprawy podzespołu do stwierdzeń, że podzespół został przez nas
restaurowany lub, że będzie to dokonane na częściach od nas zakupionych.
Takie oświadczenia pozwalają oferentom poważnie podnieść cenę bez
ponoszenia właściwych kosztów.
Kontaktując się z nami można uzyskać informację, czy dany podzespół był u
nas naprawiany, czy też nie.
W przypadku części należy zwrócić uwagę, że wiele najistotniejszych
elementów sygnowanych jest napisami: B&R, Hommes czy H P H. Napisy
takie posiadają między innymi Korbowody, filtry oleju, obudowy. Większość
części posiada znane tylko nam oznaczenia.
W przypadku zdarzenia się awarii prosimy o zrozumienie, że nie możemy
akceptować zastrzeżeń klienta po upływie kilku lat (ekstremalne takie zgłoszenie mieliśmy po 12 latach od naprawy) ani gdy w podzespół był rozbierany bez
informowania nas o tym.

Przykłady napisów sygnujących
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