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KAJ IMAJO SKUPNEGA BORUT PAHOR,
GORAN DRAGIČ IN DENIS AVDIČ TER
SERVIS “DVIGALA SUŠNIK – SUS”?

Preden odgovorimo na zgornje vprašanje, najprej razlog za objavo.

Glavni namen objave tega sporočila je, da vam na ne preveč resen način
dokažemo, zakaj se vam splača sodelovati z nami in zakaj je servis dvigal
Sušnik – SUS pravi izbor za vas.

Zahtevajte več kot le račun.
Zahtevajte kvaliteto, varnost, hitrost in profesionalnost!
S servisom SUS dobite vse to in še več.

In zakaj nam lahko zaupate?
Če se vrnemo na odgovor na začetno vprašanje, kaj imajo skupnega Borut Pahor,
Goran Dragič in Denis Avdič ter servis dvigal SUS, je odgovor povsem enostaven.
Vsi so, čeprav se sliši čudno, povezani.

In kaj jih povezuje?
Vsi, tako predsednik Borut Pahor, košarkarski zvezdnik Goran Dragič in komik 
Denis Avdič se pogosto vozijo z dvigali, ki jih servisira podjetje Dvigala Sušnik - 
SUS.

Borut Pahor se po vsaki seji in obisku Državnega zbora zapelje s servisiranimi
dvigali SUS.

Goran Dragič se ob vsaki tekmi slovenske reprezentance, tako kot veliko 
obiskovalcev Športnega parka Stožice, vozi s servisiranimi dvigali SUS. Ob 
obisku največjega stadiona v Sloveniji pa Denisa Avdiča po Športnem parku 
Stožice vozijo servisirana dvigala SUS.

Z dvigali, ki jih servisira podjetje Dvigala Sušnik – SUS, se lahko vozite še na 
drugih znanih in manj znanih, vendar nič manj pomembnih lokacijah v Sloveniji.
Naš servis dvigal uporabnikom nudi udobno vožnjo v hotelih, v Kliničnem centru, 
v zdravstvenih domovih, v domovih upokojencev, v stanovanjskih naseljih in 
mnogih drugih objektih po Sloveniji.

Zakaj vam predstavljamo vse to?
Ker vam želimo pokazati, da smo prava izbira za vas. Zaupajte nam, za Vas se 
bomo potrudili in našli najboljšo rešitev. Verjetno nas v nasprotnem primeru ne bi
izbralo toliko partnerjev?

Tudi vi se lahko odločite za servis dvigal SUS, ne bo vam žal.
To vam zagotavljam.

Pokličite še danes, da se dogovorimo za brezplačni

pregled vašega dvigala in prejeli boste poročilo s

priporočili in nasveti o uporabi dvigala.


