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РЕФЕРЕНЦИЯ

Т: ЕНЕРГОРЕМОНТ - БОБОВ ДОЛ АД
с. Големо село,lобщина Бобов дол, обл. Кюстендил, ЕИК 819380859

Относно: Доставена ОТ"ЕВ
[
ОМАРКЕТ БРД" ООД машина по договор N!! BG) 6) РОО03-

2.) .05/ТМГ-02-40/Su-02 от 7.02.20) ) г. в рамките на проект с договор N2 ТМГ-02-
40105.0 l ).2009 год., по Прогр ма BG) 6) РОО03-2.) .05 "Технологична модернизация в големи
предприятия", с предмет: ма~ина за рязане със CNC управление, производител Microstep-

I

Словакия, Модел: CombiCut )200) .30PRGGB+CH) 200Р HPR260XD, Сериен N2: ) 306/1 1

ЕНЕРГОРЕМОНТ -БрБОВ ДОЛ АД издава настоящата референция на
ЕВРОМАРКЕТ-БРД ООД Kato израз на задоволството си от съвместната ни работа.

Като наш търговски партньор, ЕВРОМАРКЕТ-БРД ООД стриктно е изпълнявал своите.
задължения, съобразявайки CIс поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги
качествено, и в рамките на до оворените срокове, което е и основание фирмата да се утвърди
като един от предпочитанит ни партньори в доставката, въвеждането в експлоатация и
стриктна поддръжка на индустриално оборудване.

Изпълнението им се ОТfичава с иновативни проектни решения, изграден стил на работа,
прецизност и високо качество Iриизвършване на поетите ангажименти.

ЕВРОМАРКЕТ ни доставиха и успешно пуснаха в експлоатация на 06.07.20) )г. горепосочената
машина за рязане със CNC упр вление.

Продължаваме да раз~итаме иа тяхиата теХИИЧсска поддръжка иа доссавеllите IIИ
машини - гаранционна и извънrаранционна.

Всичко това ни дава
l
основания да препоръчаме ЕВРОМАРКЕТ-БРД оод, като

подходящ и желан партньор на своите бъдещи клиенти.

Настоящата референция да ПОС./1ужипред всички заинтересовани.
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