SERVICE ABONNEMENT
KÄRCHER NEDERLAND

Kärcher Technical Services Nederland
Bezoekadres: Brieltjenspolder 38
4921 PJ MADE, Nederland
Tel.: 076- 7501725
service@nl.kaercher.com

Professionele machines

Datum :


Klant gegevens

Klantnummer :

Klantnaam :
Contactpersoon Techniek :
Contactpersoon Sales :
Straat  +  huisnr. :
Postcode :

Plaats :

Opdrachtnummer klant :

Telefoonnummer :

Referentie klant :

E-mail adres :

Leverancier
Naam : Kärcher Technical Services Nederland
Straat  +  huisnr. : Brieltjenspolder 38, 4921 PJ MADE, Nederland
Contact persoon :
E-mail adres : service@nl.kaercher.com

Soort service overeenkomst : (Maak uw keuze)
SAP contractnummer :

Korting onderdelen / toebehoren / reinigingsmiddelen via onderdelenlijn

%

Korting onderdelen / toebehoren / reinigingsmiddelen via servicemonteur

%
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Telefoonnummer : 076- 7501725

Machine gegevens
Soort machine : (Maak uw keuze)
Merk machine :
Type machine :
Apparaatnummer :

Serienummer :

Machine locatie :
Referentienummer machine :
Straat  +  huisnr. :
Postcode :

Plaats :

Afdeling / locatie :

Contact persoon op locatie :

Telefoonnummer :

Aankoopdatum :

Garantie vervaldatum :
Serviceabonnement
Abonnementsprijs per jaar :

excl. BTW.

Facturatie per : jaar
Geplande bezoeken per jaar: 3 keer
Ingangsdatum :

Vervaldatum :

Fleetabonnement
Abonnementsprijs per jaar :

excl. BTW.

Facturatie per : jaar
Vervaldatum :
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Ingangsdatum :

Opmerkingen :
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De voorwaarden – Uw Voordeel – De Spelregels
De condities Kärcher Inspect
• V
 aste prijs voor uw jaarlijkse inspectie, NEN keuring inclusief voorrijkosten.
• 10% korting op verbruikte originele KÄRCHER onderdelen tijdens reparaties, onderhoud en storingen.
• Vooraf overleg over eventuele reparatie/onderhoud voortvloeiend uit de inspectie.
De condities Kärcher Maintain
•
•
•
•

 aste prijs voor uw jaarlijkse inspectie(s), preventief onderhoud en NEN keuring inclusief voorrijkosten.
V
10% korting op verbruikte originele KÄRCHER onderdelen tijdens reparaties en storingen.
Vooraf overleg over eventuele reparaties voortvloeiend uit de inspectie/servicebeurt.
50% korting op het Fleetabonnement.

De condities Kärcher Full Service
• V
 aste all-in prijs voor uw jaarlijkse inspectie(s), NEN keuring, preventief onderhoud, reparaties en interventies
inclusief voorrijkosten.
• Inclusief het Fleetabonnement.
Algemene condities en voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 e minimale looptijd van onze serviceabonnementen is 36 maanden.
D
Geen voorrijkosten bij tussenstijdse storingen en interventies.**
Bij een abonnement op een nieuwe machine wordt de fabrieksgarantie verlengd naar 2 jaar.
Het abonnement is ook verkrijgbaar op gebruikte machines.*
10% korting op Kärcher reinigingsmiddelen en verbruiks artikelen.
De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de machine bedrijfsklaar en bereikbaar is (dagelijks onderhoud
uitgevoerd, schoon, accu’s/brandstof tank vol).
Wachttijden voor de monteur die onstaan door toedoen van opdrachtgever, het niet tijdig afzeggen van afspraken
(2 werkdagen) en de kosten voor nutteloze verplaatsingen worden doorberekend aan opdrachtgever.
Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen onze reguliere openingstijden (tenzij anders overeengekomen).
Kärcher Nederland BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door uitval van de genoemde apparatuur.
Kärcher Nederland BV behoud zich het recht voor dit abonnement te stoppen, 30 dagen na schriftelijk aankondiging,
indien de opdrachtgever de machine anders inzet als door fabrikant in instructie manual is omschreven.
Voortijdige ontbinding van deze overeenkomst is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming. Mogelijk worden er
administratie / annulering kosten in rekening gebracht.
De overeenkomst vervalt op het moment dat de kosten van reparatie hoger zijn dan de economische dagwaarde.
Prijzen zijn per jaar excl. BTW.
Op al onze transacties zijn onze algemene leverings- en betalingscondities van toepassing.

* Indien nodig zal na overleg eerst de machine in goede staat van onderhoud worden gebracht alvorens een abonnement op een gebruikte
machine kan worden afgesloten.
** Indien storingen/reparaties zijn ontstaan door onjuist/ondeskundig gebruik, rijschade of andere externe factoren of door reparaties/
onderhoud door andere partijen worden de voorrijkosten WEL doorbelast.

Namens opdrachtgever

Namens Kärcher

Naam :

Naam :

Handtekening :

Handtekening :

Om uw VOLLEDIG INGEVULD FORMULIER digitaal te versturen via e-mail (service@nl.kaercher.com)
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Datum :

KLIK HIER
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