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Szanowny kliencie,

W roku 1969 Paul Thermote i Paul Vanhalst rozpoczęli świadczenie usług serwisowych i sprzedaż maszyn 
rolniczych, budowlanych oraz wózków widłowych. Dzisiaj TVH jest jedną z najbardziej szanowanych firm w 
branży transportu materiałów. W ciągu ostatnich 48 lat przekształciliśmy się z firmy złożonej z 2 założycieli do 
przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 6000 pracowników, posiadającego oddziały i i placówki dystrybucyjne na 
każdym kontynencie.

TVH jest wszechstronnym dostawcą części zamiennych i akcesoriów spełniających wszelkie wymagania jakościowe, 
przeznaczonych do maszyn do transportu materiałów, pojazdów przemysłowych, a także maszyn rolniczych. Nasza 
szeroka gama części do wszystkich marek z pewnością Państwa zaskoczy. Oprócz niektórych marek własnych, 
takich jak TotalSource®, TVH współpracuje również z najlepszymi markami.

TotalSource® obejmuje wszystkie części i akcesoria sprzedawane przez TVH, które są przeznaczone do urządzeń do 
transportu materiałów i maszyn przemysłowych używanych na całym świecie. W ramach marki TotalSource® nasi 
klienci mają dostęp do najszerszego zakresu marek i produktów, a także wielu opcji, które zapewniają dostępność 
prawidłowych części, niezależnie od środowiska, w jakim maszyny są używane.

Marka TotalSource® została zarejestrowana w USA, a oferowane w jej ramach części i akcesoria są najlepszym 
wyborem dla produktów i usług. Ponadto mogą Państwo korzystać z najlepszego w branży wsparcia, jakie 
oferuje firma TVH, w tym centrów obsługi klienta, zespołów wsparcia technicznego, internetowych programów 
badawczych, internetowych i fizycznych kursów oraz szkoleń, a także bezkonkurencyjnego systemu do handlu 
elektronicznego.

Zależy nam, aby być wiodącym na świecie dostawcą części i akcesoriów spełniających wszelkie wymagania 
jakościowe, przeznaczonych do urządzeń do transportu materiałów oraz maszyn przemysłowych i rolniczych. 
Chociaż jesteśmy dumni z wysokiej jakości naszych produktów, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie moglibyśmy 
istnieć bez naszych klientów. Nieustannie dążymy do zwiększania gamy oferowanych przez nas produktów i 
poprawy jakości naszych usług, aby być prawdziwie kompleksowym sklepem dla naszych cennych klientów.

Nie możemy doczekać się rozpoczęcia współpracy z Państwem.

Rodziny Thermote i Vanhalst
C O M P A N Y  M O V I E

Obejrzyj film o 
naszej firmie.

jasna komunikacja

silna ambicja

szczęśliwi klienci
znakomite doświadczenie

pasjonaci

inteligentne rozwiązania
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Jak mOżemy ci pOmóc?

Wszystkie części, 
wszystkie marki
Magazyn zarządzany komputerowo
> 500 000 m² powierzchni magazynowej

Kompleksowy sklep
> 750 000 pozycji magazynowych

Sklep internetowy i wsparcie online
> 37 000 000 znanych numerów katalogowych

Pracownicy o wysokich kwalifikacjach technicznych
Obsługa w 37 językach
64 różne narodowości

65 oddziałów oferujących części na całym 
świecie
Zadowoleni klienci w ponad 170 krajach
Dzisiaj wysyłka, jutro dostawa

37
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Jakość jest 
naszym 

priorytetem
Czy jakość jest także 

priorytetem w Państwa 
firmie? TVH może być 

Państwa zaufanym 
partnerem.

Szczegółowa wiedza o 
produktach i specjalistyczne 

urządzenia testujące pozwalają 
nam na ciągłe doskonalenie 

procesów i standardów jakości.

Silne marki, gwarantowana jakość
Niezawodne produkty i usługi przyczyniają się do codziennego sukcesu 
Państwa firmy. Dlatego, podobnie jak Państwo, wybieramy najwyższej 
jakości marki na potrzeby konserwacji i napraw, które przeprowadzamy 
na maszynach i urządzeniach. TotalSource jest marką zbiorczą TVH, która 
obejmuje wszystkie części, akcesoria (magazynowane) oraz produkty 
używane do konserwacji, napraw i obsługi pojazdów przemysłowych oraz do 
transportu materiałów.

Poza tym, nasze własne, silne marki gwarantują dostęp do doskonale 
opracowanej gamy osprzętu mechanicznego i hydraulicznego, który 
charakteryzuje się wysoką jakością i jest przeznaczony do urządzeń do 
transportu wewnętrznego, ładowarek do akumulatorów i akcesoriów.
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czego jeszcze można oczekiwać?
Oferta części regenerowanych, którą posiadamy, 
nie jest dostępna w żadnej innej firmie. Nasi 
technicy postępują zgodnie z najsurowszymi 
procedurami jakości w trakcie całego 
procesu regeneracji. Po obszernych 
testach części są przyjmowane na stan 
magazynowy.

Nasz zaawansowany technicznie dział 
elektroniczny zajmuje się również 
naprawianiem części elektronicznych. 
W naszej ofercie znajdują się płytki 
drukowane, elektroniczne sterowniki 
prędkości, wyświetlacze, ładowarki, 
styczniki, joysticki, przełączniki kierunku 
jazdy i akceleratory.

używane maszyny i 
elektryczny sprzęt do 
transportu magazynowego
• 600 wózków widłowych w magazynie
• 300 podnośników koszowych
• Ładowarki teleskopowe i terenowe wózki widłowe
• Maszty i osprzęt

Odwiedź stronę www.tvh‑used‑equipment.com

Odkryj nasz sklep z nowymi i 
używanymi produktami w najniższych 
cenach.

Odwiedź stronę www.tvh.com/tvhbay
Odwiedzaj nasz sklep, gdy tylko 
masz na to ochotę, z dowolnego 
miejsca.
Poproś już teraz o hasło i login, aby 
korzystać z wielu zalet oferowanych 
przez MyTotalSource!

Odkryj wszystkie możliwości 
aplikacji myTotalSource.
Aplikacja MyTotalSource oferuje 
możliwość składania próśb o ofertę 
i zamówień oraz skanowania kodów 
kreskowych numerów katalogów za 
pomocą smartfona.

W przypadku pytań prosimy o 
telefon lub wiadomość e‑mail do 
naszego działu obsługi klienta:
T +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

Reconditioned
Recycled
Reliable

www.tvh.com
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BĄDŹ CZUJNY

POBIERZ KATALOGI I 
ZOBACZ FILMY O PRODUKTACH

www.tvh.com/downloads

CZYTAJ BLOGI Z PORADAMI I WSKAZÓWKAMI

www.tvh.com/blog

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

www.tvh.com/newsletter

ŚLEDŹ NAS NA PORTALACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH


