




















































































































































КОНТАКТИ

м. Київ, вул. Качалова, 5а

тел.: (044) 406-40-47

гаряча лінія: 0-800-50-70-65

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»      

03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9

тел.: +38 (044) 406-40-46; факс: +38 (044) 406-40-45

www.optim.ua

Сервісний центр «ОПТІМ»

Філії компанії «ОПТІМ»

м. Львів

вул. Зелена, 301, оф. 213 

тел.: (032) 242-48-56

м. Полтава

вул. Європейська, 225, оф. 309 

тел.: (0532) 62-54-25

м. Дніпро

вул. Орловська, 15, оф. 16 

тел.: (056) 790-42-40

м. Житомир

вул. Перемоги, 7а, 3 поверх, оф. 302 

тел.: (0412) 55-81-99

м. Запоріжжя

вул. Рекордна, 2, 3 поверх, оф. 87

тел.: (061) 228-70-55

м. Кропивницький

вул. Моріса Тореза, 27б, оф. 4 

тел.: (0522) 30-51-30

м. Миколаїв

вул. Паромний Узвіз, 2в  

тел.: (0512) 70-17-70

м. Вінниця

вул. Чехова, 29, 3 поверх

тел.: (0432) 60-53-05

м. Харків

вул. Слов'янська, 12 

тел .: (057) 728-52-59

м. Черкаси 

вул. Небесної Сотні, 121, оф. 2 

тел.:  (0472) 59-01-51

м. Суми

пр-т. Курський, 105 

тел.: (0542) 70-21-73

м. Одеса

вул. Балківська, 84, оф. 304 

тел.: (048) 73-44-180

м. Херсон

вул. Адмірала Сенявіна, 27, 2 поверх 

тел.: (0552) 70-12-81

м. Рівне

вул. Степана Бандери, 26в, оф. 17

тел.: (0362) 42-03-06

м. Чернігів

вул. Мстиславська, 9, оф. 312

тел.: (0462) 61-61-74

м. Тернопіль

вул. Подільська, 38а, оф. 114

тел.: (0352) 56-12-33

м. Хмельницький 

вул. Пілотська, 14, оф. 25

тел.: (0382) 73-51-52

м. Івано-Франківськ

вул. Євгена Коновальця, 227а, 5 поверх, оф. 26

тел.: (0342) 76-63-73



СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»

Продаж сучасної кліматичної системи неможливий без повної сервісної підтримки на всіх етапах життєво-

го циклу обладнання:

• Передпродажна підготовка.

• Монтаж.

• Гарантійне обслуговування.

• Післягарантійне обслуговування.

• Продаж запасних частин.

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» дає гарантію на теплотехнічну продукцію о всій території України. Сервісний 

центр (СЦ) «ОПТІМ» має у своєму складі понад 140 Авторизованих сервісних центрів (АСЦ). Кожен фахівець СЦ 

«ОПТІМ», на додаток до профільної технічної освіти, щорічно проходить регулярні тренінги та навчання в «Академії 

Клімату «ОПТІМ», а також у компаній-постачальників.

Сьогодні головний СЦ «ОПТІМ» займає площу близько 350 кв. м із обладнаною робочою зоною, необхідним 

інструментом, матеріалами та діагностичними стендами. На даний час на центральному складі СЦ «ОПТІМ», площа 

якого близько 300 кв. м, знаходиться понад 3500 артикулів запасних частин, що дозволяє в найкоротші терміни

здійснити їх добирання і відвантаження Споживачеві.

 

Основні напрямки діяльності СЦ «ОПТІМ»:

• Ремонт кондиціонерів будь-якого типу і складності.

• Регламентне обслуговування систем кондиціювання та вентиляції.

• Ремонт теплових завіс.

• Ремонт малої кліматичної техніки.

• Ремонт опалювальної техніки.

Сервісний центр ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»
м. Київ, вул. Качалова, 5а 

тел.: (044) 406-40-47 

www.optim911.com.ua




