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Jesteśmy liderem serwisowania wentylacji, klimatyzacji 
instalacji elektrycznych i ogrzewania, w tym kotłowni 
gazowych i olejowych.

Thermex Serwis
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Firma Thermex Serwis działa na rynku od 2000 

roku. Została założona przez Pana Bertranda 

Dworaka pełniącego obowiązki Prezesa firmy. 

Thermex Serwis prowadzi działalność, w 

szeroko pojętym zakresie systemów grzewczych 

i klimatyzacyjnych, skupiającą liczne 

specjalności. Zaufali nam nasi partnerzy, którzy 

są wysoko wyspecjalizowanymi firmami w 

dziedzinie ogrzewania i klimatyzacji. W roku 

2010 firma otworzyła dział elektryczny.



Dla klientów
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Nie jesteśmy w stanie przewidzied kaprysów pogody, ale 
możemy sprawid, abyście nie musieli się nimi przejmowad.

Firma Thermex Serwis oferuje wszystkim swoim 

klientom nowoczesną aplikację on-line dostępną 

przez przeglądarkę internetową zwaną

Strefa Klienta. 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom klienci firmy 

Thermex Serwis na bieżąco mają możliwość 

sprawdzać stan pracy oraz zleceń które 

powierzyli firmie Thermex Serwis.



Raporty
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Już teraz każdy klient firmy Thermex Serwis nie 

będzie musiał przejmować się żadnymi 

papierami. 

Oferty, zamówienia, faktury – wszystko 

umieściliśmy w jednym miejscu, a dzięki opcjom 

pozwalającym na sortowanie i filtrowanie szybko 

i bez problemu można dotrzeć do interesujących 

informacji.  

Wygoda, szybkośd, dzięki opcji Raporty wszystkie oferty, 
zamówienia, faktury znajdują się w jednym miejscu.



Harmonogram
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Harmonogram pozwala sprawdzić terminy prac 

jakie wykonano do tej pory dla klienta, oraz jakie 

zaplanowano. Dodatkowo do każdego terminu 

dołączono dokładny adres obiektu oraz kontakt 

do serwisantów którzy realizowali, są w trakcie 

pracy bądź będą realizować zaplanowane 

zlecenie.

Zlecone prace firmie Thermex Serwis teraz w wygodnym i 
podręcznym kalendarzu.  



Statystyki
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Dzięki panelowi statystyk klienci firmy Thermex 

mają możliwość sprawdzić procentowy wykres 

prace oraz ich typ jakie są realizowane na ich 

obiektach. 

Nie tylko suche dane, ale i animowane wykresy dzięki 
którym działania Thermex Serwis są jeszcze jaśniejsze.



Kontakt
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Teraz klienci firmy Thermex Serwis nie będą 

musieli już pamiętać wszystkich numerów 

telefonicznych i e-maili. W jednym miejscu 

udostępniamy wszelkie dane teleadresowe. 

Pracujemy tylko z najlepszymi, dlatego też nasi pracownicy 
to zawodowcy i fachowcy w swojej dziedzinie, dla których 
nie ma zadania nie do wykonania.
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