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Informativo para cliente 2012
Você utiliza uma plotadora Wild / Leica, Wild / Heerbrugg?
Nós oferecemos o suporte, material de consumo, peças e serviços para todas
as plotadoras da Wild no mundo todo

Se sua empresa emprega máquinas de um ou mais modelos mencionados acima, então a
empresa Mucad & Partner é o seu parceiro certo em todo o mundo, garantindo seu futuro!

Lucre o dobro com a Mucad – Nós somos o único centro de suporte produtor a nível
mundial para sua plotadora plana “Wild / Leica – Wild Heerbrugg”. Oferecemos peças de
reposição, acessórios e modernizações para esses equipamentos de alta qualidade!
Além disso, também oferecemos alternativamente os mais modernos sistemas de
processamento e nosso suporte!

Os usuários que não foram assessorados pela Mucad Partner até o presente momento e
que não figuram em nosso sistema de suporte como clientes com a versão e o equipamento
para plotadora, pedimos para entrar em contato diretamente conosco - se possível, via e-mail
- para informar o equipamento, a versão e as ferramentas utilizadas em seu equipamento.
Verifique com seu atual parceiro de serviços a possibilidade de um trabalho conjunto com a
Mucad ou empresa associada.

Com a série F da Summa a Mucad apresenta uma plotadora de corte multifuncional com
uma relação custo-benefício extremamente atrativa.
Você pode consultar a qualquer momento nossos dados mais atuais em nossa Homepage
www.mucad.com.

Valorizamos sua cortadora. Em caso de uma nova aquisição, nosso departamento de
máquinas usadas pode avaliar seu equipamento antigo e eventualmente lhe fazer uma oferta
de recompra.

Estamos sempre à sua disposição para consultas e ofertas sem compromisso!

Para garantir um atendimento melhor e mais rápido, solicitamos se possível consultar-nos por
escrito em inglês ou alemão.
Cordialmente,
Eng.º Roland Müller
Mucad – Europlotter
www.mucad.com
plotter@mucad.com

