СЕРВИЗНИ АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ

СИГУРНОСТ!
Договори за сервизни абонаментни услуги: гарантирана
висока производителност за максимална надеждност на
процесите и дълъг живот на оборудването Ви.
FESTO ВИ ПРЕДЛАГА
Модулен дизайн: защото Вие
избирате точните услуги,
от които имате нужда:
проверка, поддръжка
и малки ремонти на
пневматични компоненти,
включващи преглед на
потреблението и качеството
на сгъстен въздух и
енергийната ефективност!
Гарантирана най-висока
надеждност: защото
сервизните инженери от
FESTO познават в детайли
пневматичните технологии на
Вашите системи и изпълняват
всички препоръчителни и
необходими профилактики,
а също и ремонти в
индивидуално определен
обхват.

Максимална експлоатация и
намаляване на енергийните
разходи: защото сервизните
инженери от FESTO също
така проверяват условията
на работа на Вашата
пневматика, извършват
анализ на потреблението
на сгъстен въздух или
анализ на качеството му.
Професионални съвети и
потенциал за спестявания!
При авария: минимален
престой на машината чрез
оптимизирана концепция
за резервни части и пълна
техническа поддръжка. Тъй
като всяка минута престой
струва пари!

www.festo.bg

ЗАЩО ДА ГО ПРАВИТЕ ?
защото така значително увеличавате производителността си, когато:
 Пневматичните продукти играят важна роля в една или повече от Вашите машини и системи;
 Вие и Вашите служители имате ограничен период от време за работа по поддръжката;
 Разчупвате рамките - използват се високо технологични решения, които изискват отлично познаване на
свойствата на продукта или подсистемите;
 Искате партньор, който разбира Вашата концепция за поддръжка не само като техническа поддръжка, но
търси решения и ги обсъжда с Вас.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ ?
Гарантирано време за
реакция

Включени услуги
Тип Договор
Профилактика

Аварийни повиквания

Извън абонаментни
повиквания

часа

Премиум

2 човека / 4дни

10 пъти/год. по 8 ч.

30 % отстъпка

24

Професионален

2 човека / 2 дни

6 пъти/год. по 8 ч.

22 % отстъпка

36

Стандартен

2 човека / 1 ден

4 пъти/год. по 8 ч.

15 % отстъпка

48

Основен

2 човека / 1 ден

2 пъти/год. по 8 ч.

8 % отстъпка

48

По договаряне

ПРОФИЛАКТИКА:
 Проверка за изправност на пневматичните компоненти
 Препоръки за подмяна на пневматични компоненти
 Проверка на качеството на въздуха
 Енергийна ефективност - проверка за утечки в пневматичните компоненти и линии
АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ:
 Предназначени са за отстраняване на внезапни повреди и проблеми с пневматичните
компоненти
 Могат да се ползват за подмяна на аварирали компоненти
 Неизползваните часове за аварийни повиквания могат да се използват за профилактика
ИЗВЪН АБОНАМЕНТНИ ПОВИКВАНИЯ:
 Клиентите ползват отстъпка според подписания абонаментен Договор
 Аварийно повикване без абонамент - 80 лв./човекочас без ДДС труд и транспорт
ВСИЧКИ УСЛУГИ:
 Таксуват се в зависимост от реалния престой и се удостоверяват с двустранно подписан
Сервизен протокол. Всеки започнат час се таксува като пълен час. Транспортът от Фесто ЕООД,
София до клиента се таксува по 0,50лв./км. без ДДС.
 Извършват се в часовия интервал 8:00  18:00 ч. всеки работен ден. За обслужване в различни
от посочените интервали, като събота и неделя, както и на официални празници  по договаряне.
Лице за контакт: инж. Калин Ангелов
GSM: +359 888 934 715
E-mail: kalin.angelov@festo.com
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