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خن بدون إنتظار اخط الهاتف الس إستعملإ
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الجلخ ألجهزة التقطيع وخدمة 
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 أجهزة جديدة زمستعملة 
plotter@mucad.com 
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تغيير ، خيار وإستهالك + إستبدال   
 

 36070 5572 (0043):  الفاكس 
 36005 5572 (0043):  الهاتف 
 office@mucad.com:  اإليميل 

 www.mucad.com:  اإلنترنت 
 

 2012لزبائن لعام لمعلومات خاّصة 
 

؟  التي تقوم بعملها عندكم) Wild / Leica, Wild / Heerbrugg(هل لديكم إحدٮأجهزة تصنيع الخطوط البيانيّة من صنع 
عداد في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم الالزم لكم بما في ذلك من إستبدال ، تقديم قطع الغيار ، وجميع الخدمات تنحن على اس

  Wild Plotterطوط البيانيّة من الالزمة لكل أجهزة صنع الخ
 

وشركاه هما اآلن جهات  Mucadمؤّسسة إذا كان لدى شركتكم أّي نوع من األجهزة واآلالت المذكورة أعاله في اإلستخدام ؛ فإّن 
. اإلتصال المختّصة بك مباشرة وأيضاً كذلك في المسشتقبل 

 

الشركة الوحيدة من نوعها في جميع أنحاء نحن . وإنّما مرتين  Mucadإستفيدوا ليس مّرة واحدة من 
 :العالم التي تصنّع أجهزةعمل رسم الخطوط البيانيّة المسطّحة من ماركة 

„Wild / Leica – Wild Heerbrugg“ ع ـقط: عالية ـوالتي تقّدم أيضاً لتلك اآلالت ذات الجودة ال
! التحديث  أنظمةار ، األكسسوارات ، وـالغي

نحن لكم بديلة جديدة من أنظمة المعالجة الحديثة باإلضافة إلى دعمنا لكم في جميع أعمال وعالوة عن ذلك نقّدم 
. الخدمة 

 

بما في ذلك الدعم من ضمن نظامنا ؛  Mucadلم يُعتنى بهم إلى حّد اليوم من قبل عمالء إّن المستخِدمون الذين 
نرجوا هؤالء إذا أمكن اإلتصال بنا مباشرة  ونحن بدورنا. ال يعلمون شيئاً عن إصدار وتحديث المعدات الراسمة 

. للتعّرف على إصدار األجهزة الحديثة ومعداتها وأدواتها  عن طريق اإليميل
من يل آخر ـأو مع أّي عم Mucadتحقّق من عميلنا الذي يقدم ّلك الخدمة الحاليّة المتعلقة بالتعاون مع شركة 

. قبلنا 
 

واحدة من أجهزة القطع األكثر تنّوعاً مع نسبة السعر  Summaمن F-Serie مع حلقة Mucad يقّدم 
. األداء / اسب مقابل نالم

 www.mucad.comتستطيعون اإلطالع على آخر تحديث في أّي وقت شئتم تحت عنوان اإلنترنت  بالترحاب
 

ة أعاله ولدينا دائماً فرع خاص بالمعّدات المستعملة وفي نحن دؤوبون على اإلعتناء والدعم ألجهزة القطع الذكور
حالة الحاجة لشراء وحدة جديدة يُستطاع تخمين القديمة وإسترجاعها مقابل عرض مناسب يُخصم من السعر 

. اإلجمالّي للجهاز الجديد 
 

! نحن دائماً تحت تصّرفكم عند حاجتكم إلى أّي من األسئلة أو أي من العروض الغير ملزمة 
 

. نرجو من حضراتكم أن تتقدموا لدينا بطلباتكم باللغة اإلنكليزيّة أو باأللمانيّة وذلك لتنفيذها الموثوق وبالتقنيّة الدقيقة 
 

 Roland Müller Mucad - Europlotter مع أطيب التمنيات لحضراتكم من قبل المهندس روالند موالر،
www.mucad.com 

plotter@mucad.com 
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