Stacja demontażu pojazdów Uniwerstal Białystok
[Sprzedam] Pozostałe

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW „UNIWERSTAL” w Białymstoku – ul. Popiełuszki 113 poleca swoje usługi warsztatom mechanicznym i
blacharskim oraz klientom indywidualnym w zakresie zakupu części samochodowych i kasacji pojazdów. Jesteśmy największą Stacją
Demontażu Pojazdów w Białymstoku. Posiadamy na placu ok 200 różnych modeli aut ! Sprzedaż prowadzimy w sklepie stacjonarnym
przy ul. Popiełuszki 113 w Białymstoku oraz internetową poprzez serwis Allegro – uniwerstal. Realizujemy również zamówienia
telefoniczne: numer telefonu 695 186 998 lub 85 663 52 66. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz odwiedzenia naszej
strony internetowej http://www.uniwerstal.pl oraz profilu na Facebook – Uniwerstal Białystok.
Nasza firma oferuję:
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW BIAŁYSTOK – Kompleksowe rozwiązania dla firm i klientów indywidualnych w zakresie sprzedaży
części samochodowych, skupu samochodów i autorecyklingu !
- Sprzedaż używanych AUTO-CZĘŚCI z demontażu : zderzaki, drzwi, błotniki, maski, klapy, szyby, lusterka, fotele, kanapy – tapicerki,
felgi i alufelgi oraz opony, silniki z osprzętem lub bez. Elementy zawieszenia, akcesoria i wszystkie elementy wnętrza. Posiadamy
ponad 200 różnych aut w rozbiórce. Większość popularnych modeli z roczników 90-2005. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
695 186 998 lub + 48 85 663 52 66 w celu sprawdzenia dostępności części, które państwa interesują.
- Skup aut na złom Białystok – Autokasacja. Skupujemy auta nienadające się do dalszej jazdy. Wszystkie modele i roczniki.
Uszkodzone i całe. Powypadkowe i z niesprawnym silnikiem. Spalone, niekompletne i stare. Za auta płacimy najwięcej na terenie
Podlasia. Wystawiamy zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu, które potrzebne jest we właściwym wydziale komunikacji
- Skup aut za gotówkę Białystok – AUTOSKUP – SKUP SAMOCHODÓW. Kupujemy auta nadające się do dalszej jazdy. Mogą to być auta
stare, bez OC i przeglądu. Dokonujemy rzetelnej wyceny pojazdu na miejscu. Zajmujemy się formalnościami. Auta kupujemy legalnie
i na umowę kupna-sprzedaży. Gwarancja najwyższej ceny !
- Skup akumulatorów Białystok – Skupujemy akumulatory z kwasem. Zajmujemy się ich recyklingiem dlatego możemy zaoferować
najkorzystniejszą cenę. Obecnie ponad 3 zł za 1 kg.
- Skup złomu Białystok – SKUP STALI I ŻELIWA oraz METALÓW KOLOROWYCH ! Skupujemy złom w ilościach Hurtowych i detalicznych.
Jesteśmy partnerem ponad 100 firm z okolicy Białegostoku. Na ZŁOM PODSTAWIAMY KONTENERY ! Mamy największe zaplecze
kontenerów w okolicy. Skupujemy złom poprodukcyjny / wsadowy / niewsadowy / blachy / mix itp. Za złom płacimy gotówką lub w
przypadku firm - przelewem o skróconym terminie płatności. Wystawiamy dokumenty potwierdzające recyking odpadów tj. KPO czy
C1 w zależności od potrzeby firmy. Obsługujemy również klientów indywidualnych. Kontenery udostępniamy za darmo a za odbiór
złomu jest bezpłatny.
Skupujemy również METALE KOLOROWE: miedź, mosiądz, aluminium, puszki, cynk, cynę, ołów, tytan, stal kwasową i kwasoodporną,
brąz itp.
Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą.
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