Společnost QUANTUM exkluzivně
dováží ohřívače vody se značkou
QUANTUM Q7 a John Wood®
do České a Slovenské republiky
a zajišťuje k nim servis.

“Společnost QUANTUM se odlišuje od
konkurenčních firem svými znalostmi,
zkušenostmi s prodejem, sofistikovaným
marketingem a sítí kvalifikovaných servisních partnerů. Svým zákazníkům poskytuje
kvalitní služby a umí uspokojit jejich
potřeby. Jsme přesvědčeni, že všem
zákazníkům v České a Slovenské republice
společně dodáváme nejlepší ohřívače vody,

QUANTUM, a.s. se sídlem ve Vyškově již
více než 20 let nabízí komplexní řešení
ohřevu teplé vody pro domácnosti a pro
průmyslové aplikace a dováží ohřívače
vody do České a Slovenské republiky.
Americký výrobce John Wood Water Heaters
exkluzivně oslovil společnost QUANTUM
v rámci zajištování servisu ohřívačů vody
John Wood® v České a Slovenské republice
a pro distribuci náhradních dílů k nim.
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které jsou na trhu. Víme, že nejkvalitnější
ohřívače vody představují výrobky značky
QUANTUM Q7 a John Wood.
Jsme přesvědčeni, že QUANTUM je
vyjímečná firma, která zajišťuje kvalifikovaný prodej a servis těchto výrobků. Proto
si John Wood®, výrobce ohřívačů vody,
vybral společnost QUANTUM jakožto svého
exkluzivního distributora v České republice
a na Slovensku.”
Eelco van Driel
General Sales Manager
John Wood Water Heaters, 2015

QUANTUM

“QUANTUM differentiates itself from its

Exclusively providing the Czech
Republic and Slovakia with Quantum
Q7 Water Heaters and John Wood®
after sales Services.

competitors through its knowledgeable
sales-force, skilled installation base,
sophisticated e-commerce platform, and
ability to quickly meet its customer needs.
We believe Czech and Slovakian customers deserve access to the best water
heater products on the market. We know

For over 15 years, Quantum A.S. in Vyskov
has been providing hot water solutions to
homes and businesses with the Q7 water
heaters for Czech and Slovakian customers.
As a high standard product supplier;
Quantum has recently been granted the after
sales service and spare parts service for
John Wood® Water Heaters exclusively for
the Czech Republic and Slovakian Republic.
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the best products are Quantum Q7
products and John Wood Products; and we
believe QUANTUM is uniquely qualified to
sell and service these products; this is why
John Wood® selected QUANTUM as its
exclusive distributor in the Czech Republic
and Slovakia.”

Eelco van Driel
General Sales Manager
John Wood Water Heaters, 2015

