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Areng läbi uuenduste.

Meie ettevõte on gaasitehnoloogia vallas turul juhtival kohal. 
Järjepidev püüe tuua turule uusi kavaliteetseid tooteid, väsimatu 
uuenduste ja uute võimaluste otsimine ning nende elluviimine – 
need on põhjused, mis teevad meist turuliidri. 

AGA pakub enamat. Oleme äripartner, kes aitab luua kliendile 
lisaväärtust ja tagada tema äri suurema kasumlikkuse. Töötame 
põhjalikult läbi iga projekti ja pakume igas suuruses ettevõtetele 
nii standardseid kui ka unikaalseid lahendusi. 

AGA suudab leida lahendusi uusimatele ideedele erinevates te-
gevusvaldkondades. Ning see annab tulemusi – hea kvaliteediga 
uued tooted, suurema kasumlikkuse ning usu, et oleme kindlalt 
teel ärimaailma tippu.

AGA – ideas become solutions.

Gaasiballoonid on jälgitavad.
AGAs on kasutusel individuaalse märgistamise süsteem ICC (Indivi-
dual Cylinder Control), mis võimaldab jälgida iga ballooni teekonda 
ja asukohta.

Igal balloonil on oma seerianumber ning kliendil tuleb tagastada 
sama seerianumbriga balloon, mille ta on rentinud. See aitab 
vältida segadust balloonisaldode ja rendiarvetega

Balloonide rentimine.
Vali sobivaim rendi tasumise võimalus. 
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Rendiballoonid. AGA gaasiballoonide värvid. 
AGA balloonid on rendiballoonid, mis tähendab, et ballooni omani-
kuks on AGA, mitte gaasi kasutaja. Erandiks on vaid RG vedel-
gaasitooted (5 kg, 11 kg ja ERGAS) ning 21 kg vedelgaasiballoonid. 
Samuti 40 liitrised/150 baarised GOST-hapnikuballoonid.

Balloonide rentimiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument ning 
ettevõtetel volikiri.

Rendi tasumiseks on kolm erinevat võimalust

1.  Päevarent
 Balloonirenti arvestatakse päevapõhiselt, rendiarve koosta- 
 takse kuu viimasel päeval.

2.  Rendi ettemaks
 Soodsam võimalus rendi tasumiseks ballooni pikemaajalisemal  
 kasutamisel on sõlmida rendiettemaksuleping 1, 2, 3 või 5  
 aastaks.

Lepingut on võimalik sõlmida järgnevalt: 
- Kirjutades meilile klienditeenindus@ee.aga.com
- Helistades meie klienditeeninduse telefonil 6504504 või  
8004080 (tasuta number lauatelefonilt helistades)
- AGA teeninduspunktides üle Eesti

3.  Rendivaba kasutamine
 Loovutades AGAle nn GOST-hapnikuballooni, saab kasutada  
 AGA tööstusgaasiballooni rendivabalt kaks aastat. Vastavat  
 lepingut saab sõlmida AGA teeninduspunktides.

Tutvu Eesti AGA üldiste müügi- ja renditingimustega veebilehtedel 
www.aga.ee/myygitingimused ja www.aga.ee/renditingimused.


