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24/7 Hotline: +420 739 543 966
Fax: +49 6181 95404-5
E-Mail: service@bvs-cnc.com

V případě otázek, jsme k dispozici 24 hodin 
denně.
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Vaše výhody 
u BVS:











Výkup konstrukčních 
prvků, řízení a kom-
plexních systémů nezá-
vislý na výrobci:

• Siemens • Fanuc
• KUKA • ABB
• SEW • Unipo
• Lenze • Heller
• Bosch Rexroth/
   Indramat
• Heidenhain

Zajištění zásobování 
náhradními díly pro-
střednictvím generální 
opravy BVS vykou-
pených konstrukčních 
dílů

Výkup na fakturu nebo 
prostřednictvím at-
raktivního dobropisu 
na opravy, který lze 
uplatnit na všechny 
služby BVS

Demontáž a rozložení 
strojů a zařízení

Praktický výkupní kon-
tejner pro větší, pravi-
delné dodávky

Vykoupíme vaše konstrukční prvky, řízení a 
komplexní systémy

Hledáte jednoduchý a rentabilní způsob, 
jak zhodnotit vaše CNC, PLC a ROBOTICKÉ 
konstrukční prvky, komplexní systémy a 
řízení?

Jestliže jste zmodernizovali nebo přestavěli 
svůj strojový park a hledáte uplatnění pro 
nadbytečné konstrukční prvky, je pro vás 
společnost BVS Industrie-Elektronik tím pravým 
partnerem. Konstrukční prvky, řízení a 
komplexní systémy, které již nepotřebujete, 
od vás vykoupíme – bez ohledu na to, zda 
jsou funkční, nebo vadné. Vystavení záruky 
z Vaší strany není v této souvislosti ostatně 
zapotřebí. Vedle běžného výkupu na fakturu 

Náš výkupní tým vám rád pomůže!

vám alternativně nabízíme také dobropis na 
opravy, který můžete uplatnit při vaší příští 
zakázce u nás. Jestliže konstrukční prvky již 
nedokážeme zhodnotit, zdarma je ekologicky 
šetrným způsobem zlikvidujeme.

Zkontrolujte si nyní vaše skladové zásoby 
nepotřebných konstrukčních prvků a nabídněte 
je nám. Připravený nabídkový formulář  
si můžete stáhnout níže na této stránce, 
vyplnit v něm číslo zboží a zaslat nám ho na  
ankauf@bvs-cnc.de.

VÝKUP A 
DEMONTÁŽ

Servisní lince pro výkup: +420 739 543 966
E-mail: ankauf@bvs-cnc.de

Rádi s vámi vše probereme osobně. Zastihnete nás ve 
všední dny od 7:00 do 18:00 na horké lince pro výkup:
+420 739 543 966
Nebo nám můžete zaslat vyplněný 
formulář nabídky přímo k nám! 

Fax: +49 6181 95404-5
E-mail: ankauf@bvs-cnc.de
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Výkupní kontejner

Demontáž stroje a rozložení zařízení

VÝKUP A 
DEMONTÁŽ

Vaše stroje a zařízení můžeme také 
rozložit nebo demontovat podle vámi 
odsouhlaseného časového plánu a zařídíme 
ekologickou likvidaci všech komponent stroje, 

Na požádání vám můžeme poskytnout výkupní 
kontejner. Ten vám doručíme a vy ho můžete 
naplnit nepotřebnou elektronikou. Až bude 
box plný, kontaktujte nás, abychom mohli box 
vyzvednout a poskytnout vám nový, prázdný 

které se již znovu nepoužijí. Náš tým vám s tím 
rád pomůže na naší servisní lince pro výkup.

nákupní box. Poté vyhodnotíme elektronické 
sestavy a obdržíte písemnou nabídku na nákup 
elektroniky.

1 Poskytnutí nákupního boxu zdarma
2 Naplnění boxu zákazníkem sestavami CNC, PLC & 

ROBOT *1

3 Zpráva od zákazníka, že box lze vyzvednout. 
Kontaktní údaje:  
ankauf@bvs-cnc.de, +420 739 543 966

4 Sběr nákupního boxu a poskytnutí nového boxu*2

5 Příjem zboží u BVS a vizuální kontrola
6 Nabídka BVS zákazníkovi
7 Zaslání dohodnutého dobropisu zákazníkovi

*1 Výrobce Siemens, FANUC, Bosch Rexroth/Indramat, unipo, KUKA, 
ABB, SEW-EURODRIVE, Lenze, HELLER, HEIDENHAIN

*2 po předchozí dohodě
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