List intencyjny

ATA Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Energetycznymi płynnymi, jest dostawcą, dystrybutorem
i przedstawicielem olejów opałowych jak również alternatywnych ekologicznych ich zamienników.
ATA działa na terenie całej Polski a w szczególności na obszarze :
Województwa: Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Lubuskiego,
Dolnośląskiego, Zachodnio-Pomorskie i Pomorskiego.
ATA współpracuje z klientami w zakresie stabilnej stałej pragmatyki zaopatrzeniowej w surowce
energetyczne w optymalnej cenie.
ATA idzie w sukurs naczelnemu zadaniu jakim jest dbałość o dobro klienta dla którego stara się
zabezpieczyć w pełni jego potrzeby w najbardziej optymalne surowce pod kątem właściwej
specyfiki rodzajowej oraz technicznej dla jego kotłowni.
ATA zapewnia pełne bezpieczeństwo realizacji zawartych kontraktów pod kątem:
- jakościowym
- ilościowym
- logistycznym
ATA służy doradztwem technicznym, serwisem jak również stałym monitoringiem dla
realizowanych kontraktów.

Szanowni Państwo

ATA zajmuje się handlem i dystrybucją olejów opałowych oraz paliw płynnych i innych
nośników energii.
ATA oferuje alternatywne paliwa ekologiczne zamienniki za obecnie ogólnie stosowane oleje.
ATA dla właściwej aplikacji przedmiotowych olejów współpracuje z uznanymi producentami
palników, oraz serwisantami w celu zapewnienia komfortu zabezpieczenia właściwego
użytkowania naszych olei na urządzeniach grzewczych naszych odbiorców.
ATA działa na terenie całej Polski.
ATA idzie w sukurs naczelnemu zadaniu jakim jest dbałość o dobro klienta dla którego stara się
zabezpieczyć w pełni jego potrzeby w najbardziej optymalne surowce pod kątem właściwej
specyfiki rodzajowej oraz technicznej dla jego kotłowni.
ATA zapewnia pełne bezpieczeństwo realizacji zawartych kontraktów pod kątem:
- jakościowym
- ilościowym
- logistycznym
ATA służy doradztwem technicznym, serwisem jak również stałym monitoringiem dla
realizowanych kontraktów.

Zapraszamy do zakupów
oraz
stałej współpracy.
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Informacja dodatkowa

Przedstawiona Państwu oferta przez ATA jest tylko na wybrane wysublimowane produkty
z części palety możliwości aplikacji energetycznych przez nasze przedsiębiorstwo.
ATA realizuje zawarte kontrakty doświadczona kadrą która poprzez właściwy monitoring
zabezpiecza realizację podjętych kontraktów w zakresie optymalnej obsługi
przedsiębiorstw w obszarze dostaw zaopatrzeniowych w surowce energetyczne i substancje
pomocnicze kładąc szczególny nacisk na dostawę produktów ekologicznych i pro ekologicznych.
Ponadto istnieje możliwość na specyficzne potrzeby klientów realizowane specjalnych
zadań zaopatrzeniowych oraz technicznych szczególnie o charakterze innowacyjnym po uprzednich
dodatkowych uzgodnieniach i zabezpieczeniach finansowych.

Zapraszamy do współpracy

