
Komunalparts.pl - doskonałe narzędzie do wyboru odpowiedniej części. 

To nie jest zwykły sklep internetowy to platforma internetowa z częściami zamiennymi 
do pojazdów komunalnych w Polsce. 

Eksploatacja maszyn i urządzeń oznacza również zużywanie się podzespołów, należy o nie 
dbać, ale i tak w końcu przychodzi taki czas, kiedy należy je wymienić.  

Jak trafić na części dobrej jakości, najlepiej dopasowane i atrakcyjne cenowo? 

Pomocą służy strona internetowa komunalparts.pl firmy KOMUNAL TRUCK 

Jak to działa?  

Można na niej znaleźć części do śmieciarek, zamiatarek, bramowców, hakowców, 
podnośników koszowych, pługów śnieżnych, wind i podestów ruchomych, urządzeń do 
opróżniania pojemników czy solarko-piaskarek począwszy od drobnej elektroniki, elektryki, 
hydrauliki, pneumatyki po stalowe elementy oraz kompletne urządzenia.  
 
Ale strona komunalparts.pl to niezwykłe zakupy, to profesjonalne wsparcie w szukaniu 
najlepszych rozwiązań. 



W ofercie znajdują się zarówno oryginalne części zamienne i akcesoria renomowanych 
marek montowane fabrycznie do konkretnych modeli pojazdów i urządzeń, jak i takiej 
samej a niekiedy nawet lepszej jakości zamienniki oraz części po regeneracji. 

Zawsze warto pytać  

Komunalparts.pl jest nie tyle sklepem internetowym czy platformą sprzedażową, na której 
klient sam musi wybrać interesujący go towar, zapłacić za niego, a potem – często z 
niepokojem - czekać na przesyłkę.  

Za pośrednictwem strony można przeglądać zdjęcia i dane techniczne części oraz wysłać 
zapytanie o cenę i termin realizacji. Ma to o tyle znaczenie, że niekiedy klienci nie do 
końca potrafią określić swoje potrzeby albo, co zdarza się jeszcze częściej, nie znają 
wszystkich dostępnych możliwości. – na www.komunalparts.pl klient najpierw wybiera 

interesującą go część zamienną, a następnie wysyła zapytanie o ofertę.  

Na podstawie zapytania wykwalifikowany zespół pracowników firmy KOMUNAL TRUCK 
dobiera dopasowane cenowo, terminowo i jakościowo rozwiązania, potem przesyła ofertę i 
kontaktuje się z klientem uzgadniając wspólnie najbardziej optymalne rozwiązanie. 



W asortymencie internetowym oferowanym za pośrednictwem strony komunalparts.pl 
znajdują się produkty kilkudziesięciu producentów ale nie jest to pełna oferta dostępnych 
części. Dlatego w tym przypadku braku poszukiwanego towaru warto wysłać zapytanie.  

Możliwości jest kilka 

W zależności od dostępności danego produktu na magazynie oferowane są jednocześnie 
nawet trzy warianty do wyboru: oryginał, zamiennik lub element po regeneracji. 

Dzięki stronie szybko skontaktujemy się także z serwisem oferującym swoje usługi w 
ramach montażu zakupionych części lub innych napraw, przeglądów, remontów oraz 
modernizacji i konserwacji śmieciarek, zamiatarek, hakowców, bramowców, żurawi HDS 
oraz innych maszyn specjalnych.  

Co istotne, serwis działa także mobilnie. Serwisanci dojeżdżają więc do klienta, a ten nie 
musi się martwić o dowóz i prawidłowy montaż interesujących go części zamiennych.  

W pozostałych przypadkach po zakupie możliwe jest skorzystanie z usługi transportowej 
poprzez firmy kurierskie lub odbiór osobisty.  

Jak szukać? 

Jednym z ważniejszych atutów strony komunalparts.pl pozostaje łatwość obsługi.  

By znaleźć potrzebną część czy urządzenie nie trzeba przeglądać pełnego menu i szukać po 
kolei interesujących nas części. Wystarczy wpisać nazwę części lub markę albo typ 
urządzenia (lub numer katalogowy – jeśli go znamy) w wyszukiwarkę znajdującą się na 

górze strony.  

Po wpisaniu nazwy interesującej nas grupy produktów (np. „filtry” ) czy marki (np. „NTM”) 
pojawiają się zdjęcia wszystkich dostępnych produktów.  

Podstawowa informacja o część zawiera: nazwą własną, numer katalogowy oraz markę i 
typ urządzenia do którego będzie pasowała. By uzyskać więcej informacji o danym towarze 
klikamy na zdjęcie i przechodzimy do szczegółowego opisu towaru jak wymiary, dane 
techniczne oraz zalecenia podczas montażu i listę innych powiązanych produktów które 
zaleca się wymienić wraz z zamawianym elementem. 

Łatwy kontakt 

Interesującą nas część wystarczy dodać do listy zapytania ofertowego i po wprowadzeniu 
podstawowych danych kontaktowych wysłać ze strony, pracownik firmy KOMUNAL TRUCK 
skontaktuje się z klientem w możliwie najkrótszym czasie. 



Innym rozwiązaniem jest wybór zakładki „kontakt” i wpisanie wiadomość podając dane a 
przedstawiciele firmy się z nami skontaktują i zaproponują najbardziej dogodną opcję 
zakupu i dostawy. Rozwiązanie jest zatem proste, intuicyjne i znacznie ułatwiające 
podjęcie decyzji. 

Z biurem firmy KOMUNAL TRUCK można kontaktować się również telefonicznie (+48 32 229 
82 54), mailowo (biuro@komunalparts.pl) lub za pośrednictwem Facebooka (E-shop: 
Komunal Parts).


