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Vi ser till att du får en trygg och säker drift genom regelbunden och välplanerad service.
Fördelarna kan sammanfattas i följande punkter:
• Ökad driftsäkerhet och bättre totalekonomi.
• Optimering av produktens funktion och livslängd.
• Möjlighet till kostnadskontroll.
• Enkelhet och trygghet.
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DET HÄR INGÅR
I serviceavtalen ingår ett eller flera servicebesök per
år beroende på produkt och användningsfrekvens,
samt de driftsförhållanden som råder där produkten
är installerad.

A

Reskostnad samt restid ingår i priset för den i avtalet
beskrivna servicen. Eventuella funktionsfel åtgärdas
B
och vid behov byts komponenter
ut. Vid utbyte av
komponenter tillkommer kostnad för materiel och
arbetstid samt eventuella kostnader för ytterligare
besök (reskostnad, restid och arbetstid).
Inför ett servicebesök blir du kontaktad av en av våra
erfarna och kvalificerade tekniker som sedan kommer
ut till dig och utför servicen på överenskommen tid.
A

GILTIGHETSTID
B

Serviceavtalen kan vara löpande eller tidsbegränsade.
Löpande avtal gäller från ett visst datum, angivet i avtalet, och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid
• A: Normal rörelse på bomom 3 månader. Tidsbegränsade avtal gäller under
armen
den tid som anges i avtalet. Om uppsägning inte sker
• B: Vid en eventuell påkörsenast 3 månader före avtalets utgång löper avtalet
ning rör sig bomarmen i
på trafikriktningen
tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3
månader.

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss gärna så tar vi fram ett upplägg som
passar för just dig och din installation med relevanta
kontrollpunkter och rimliga tidsintervall.
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