
1+2 VUODEN JATKOTAKUU – 
KÄRCHER MAINTAIN-HUOLTOSOPIMUS
Varmistat huolettomat pesut vuosiksi eteenpäin.

PROFESSIONAL | SERVICES



1+2
VUODEN

Kärcher Maintain
huoltosopimuksella

JATKO-
TAKUU

Kemikaali
aloituspaketti
(ks. kohta 5. ->)

VARMISTAT  
HUOLETTOMAT PESUT 
VUOSIKSI ETEENPÄIN.

On monta hyvää syytä valita Kärcher painepesuri. Se on luotettava ja 
tehty kovaan käyttöön. Mutta jos haluat olla aina varma, että saat kaiken 
irti Kärcher painepesuristasi, niin solmit siihen Kärcher Maintain huolto-
sopimuksen, niin annamme sinulle 2 vuoden lisätakuun. Se tulee lait-
teessa jo olevan vuoden takuun lisäksi, jolloin takuu on kokonaisuudes-
saan 3 vuotta.

Tuote Hinta €*

HD 6/16 -4 M 249,00

HD 6/16 -4 MX 249,00

HD 10/25 -4 S 249,00

HD 10/25 -4 SX Plus 249,00

HD 13/18 S Plus 249,00

HD 13/18 SX Plus 249,00

HDS 8/18 -4 CX 349,00

HDS 10/20 -4 M 349,00

HDS 10/20 -4 MX 349,00

HDS 12/18 -4 S 349,00

HDS 12/18 -4 SX 349,00

HDS 13/20 -4 S 349,00

HDS 13/20 -4 SX 349,00

*kokonaishinta sisältää Maintain huoltosopimuk-
sen ja kemikaalit (aloituspaketti). Hinnat alv. 0%



PARASTA HUOLTOA 
PARHAILLE KONEILLE

Olet valinnut Kärcher painepesurin, joka täyttää tarpeesi parhaiten. Tähän me tarjoamme par-
haan mahdollisen huollon. Kärcher Maintain huoltosopimuksella, sinulla on täysi kontrolli 
kuluista ja täysi varmuus, että kaikki toimii täydellisesti. Maintain -sopimukseen kuuluu määräai-
kainen huolto ennakoivin huoltotoimin. Tämä tarkoittaa, että sinulla on aina kone, johon voit 
luottaa, 3 vuoden täydellä takuulla.

Huoleton paketti
 ■ Määräaikainen huolto ennakoivin huoltotoimin

Mitä se sisältää? 
Määräaikaishuolto tehtaan Inspect huolto-ohjel-
man mukainen tarkistus-, puhdistus- ja säätötoi-
menpiteet, sekä maintenance huolto-ohjelman 
mukaiset ennakoivat huoltotoimet:
 ■ öljynvaihto
 ■ kevennysventtiilin männän o-renkaan vaihto
 ■ polttimen sytytyskärkien vaihto (HDS)
 ■ polttoainesuuttimen vaihto (HDS)
 ■ polttimen säädöt (HDS)
 ■ kevennysventtiilin säätö, ym.
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Sopimusehdot voimassa
 ■ Takuuajan, 3 vuotta

Aloituskemikaalit sisältyvät sopimukseen
HDS-koneet:

 ■ 1 x 20 litraa RM 806 pesukemikaali
 ■ 6 x 1 litraa RM 110 vedenpehmenninaine

HD-koneet:
 ■ 1 x 20 litraa RM 806 pesukemikaali
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Mitä takuu kattaa?
 ■ Valmisteviat
 ■ Materiaaliviat
 ■ Käytön normaaleissa olosuhteissa (ei ääriolo-

suhteissa)
 ■ Ei kata: puhdistusaineita, pesuvarusteita tai vää-

rinkäyttöä
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Ota yhteyttä:

Kärcher Oy 

Ilvesvuorenkatu 12 
01900 Nurmijärvi

Puh. 09 6899 7710 
info@karcher.fi

www.karcher.fi 
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