SERVISNÍ BALÍČKY
KÄRCHER MAINTAIN
To nejlepší pro vás a váš stroj

PROFESSIONAL | SLUŽBY

Kärcher Maintain:
Zaručí vám maximální provozuschopnost
Servisní balíčky Kärcher Maintain spojují špičkovou technickou
kompetenci a hluboké znalosti do optimálního řešení údržby stroje.
Můžete si libovolně vybrat z různých možností. Jednoduše si vyberte
balíček, který splňuje vaše individuální požadavky.
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Každý servisní balíček je připraven pro definovaný soubor požadavků. Rozsah
služeb sahá od čisté prohlídky v rámci předepsané k
 ontroly bezpečnosti
přes plánovanou údržbu k příslušnému termínu až po p
 lný servis za paušální cenu.
Navíc můžete podle potřeby každý balíček rozšířit o volitelné služby, jako servis
pro baterie nebo spotřební materiál.

Inspect, Maintain nebo Full Service?
Můžete si vybrat!

Kärcher Inspect
Pravidelný základ důvěry
Servisní balíček Kärcher Inspect obsahuje pravidelné, zákonem předepsané
kontroly bezpečnosti. Váš stroj obdrží kontrolní známku a vy kontrolní protokol,
který prokazuje stav stroje. Budete tak mít vždy jistotu.

Kontrola bezpečnosti vč. osvědčení a kontrolní známky
Prohlídka
Cestovní náklady
Náklady na práci
Vypracování návrhu na nutné opravy stroje
Preventivní výměna stanovených opotřebených dílů podle plánu údržby od výrobce
Zahrnuté náhradní díly a díly podléhající opotřebení (kromě: baterií a spotřebních dílů,
jako jsou uhlíky, zametací válce, sací stěrky, čisticí prostředky atd.)
Záruka funkčnosti: nepřetržité zachování funkce*
Zahrnuté spotřební díly (kartáče, zametací válce, sací stěrky, čisticí prostředky atd.)
Servis pro baterie (údržba, výměna, oprava)
*N
 eplatí při zavinění zákazníkem, používání v rozporu s určeným účelem,
použití násilí, vyšší moci, nesprávné obsluze atd.

Kärcher Maintain
Veškerá údržba, kterou váš stroj potřebuje
Kärcher Maintain zahrnuje navíc oproti Inspect v rámci pravidelné údržby ještě
preventivní výměnu stanovených dílů podléhajících opotřebení. Díky tomu lze
zabránit výpadkům stroje a ušetříte cenný čas a peníze.
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Kärcher Full Service
Plný servis jak má být
S balíčkem Kärcher Full-Service obdržíte navíc oproti Maintain záruku funkce,
která garantuje bezpečný, hospodárný a spolehlivý provoz stroje. Pokud se stroj
někdy porouchá, co nejrychleji ho opravíme. A vy tak máte náklady zcela
pod kontrolou.

Volitelné rozšíření servisních balíčků Kärcher
Pro komplexní servis
Každý servisní balíček si můžete individuálně rozšířit o doplňující služby.
Vyberte si navíc například servis baterií a/nebo dodávku spotřebního materiálu.
Pak budete kompletně zabezpečení.

Proč vůbec servisní balíčky?
Protože z nich budete profitovat.
Spolehlivá funkce a disponibilita jsou důležité faktory pro neomezené
plnění zakázek. Naši servisní technici provedou veškeré servisní práce
spolehlivě a pečlivě podle s ervisní smlouvy. Kromě toho vám
profesionálně poradíme, abychom společně zjistili vaše potřeby a mohli
vám nabídnout nejlepší možný s ervisní balíček. Jednoduše přijďte k nám.

Výhody pro vás:

■	Maximální připravenost k použití a spolehlivost stroje
■	Minimální výpadky stroje
■	Originální náhradní díly, příslušenství a čisticí prostředky Kärcher
■	Spolehlivé plánování a investice
■	Úplná kontrola nákladů

Značka Kärcher znamená vysoce kvalitní výrobky. Tuto úroveň kvality
lze dlouhodobě zachovat pomocí odborného servisu. Servisní balíčky
Kärcher Maintain jsou sestavené tak, a
 by snižovaly náklady
a dosahovalo se maximální připravenosti strojů k použití. Získáte od nás
100% profesionálnost, spolehlivost a
 naši světoznámou úroveň kvality.

100% profesionálnost
Servisní technici Kärcher mají hluboké
znalosti týkající se použití a odborné
technické vědomosti. Ochotně se o své
vědomosti podělí s našimi zákazníky
a pomohou jim svou odborností.
Protože jsme sami profesionálové
v oblasti čištění, známe vaše
požadavky a uděláme vše, co je
v našich silách, abychom je splnili.


100% spolehlivost
Na naše techniky se můžete spolehnout
stejně jako na naše stroje. Díky
pravidelným p
 rohlídkám a preventivní
údržbě budou vaše stroje neustále
připravené k použití a výpadky budou
minimální. Maximální disponibilita
při minimálních výpadcích – tedy
přesně to, co potřebujete.

100% Kärcher
V rámci pravidelné údržby se vyměňují
opotřebené díly, aby byla trvale
zajištěná funkčnost stroje. Používáme
výhradně originální náhradní díly
Kärcher. Díky tomu vám můžeme
zaručit standard Kärcher, který je
na celém světě známý jako synonymum
špičkové kvality. V každém okamžiku.

KÄRCHER spol. s r.o.
Modletice
251 01
Tel.: 323 606 014
Servisní linka: 724 105 105
Email: servis@karcher.cz
www.karcher.cz
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Ochotně vám poradíme:

