GRUNDFOS service

Vi sikrer din inVestering!
En vedligeholdelsesaftale med Grundfos sammensættes, så den passer til
din forretning.
Med en vedligeholdelsesaftale med Grundfos får du tryghed. Vi kombinerer
en række af vores serviceydelser, så de passer til dit behov og sikrer, at dit
system altid kører optimalt.
En vedligeholdelsesaftale med Grundfos betyder:
• Uddannet og kompetent personale håndterer dine servicebehov
• Regelmæssige eftersyn af pumperne for at undgå driftsstop

indhold i en Vedligeholdelsesaftale
Et årligt planlagt eftersyn af pumpeparken, hvor der foretages udførlig kontrol af vitale
dele i pumper, motorer og styringer.
Derudover kan der vælges frit tilkald på montørassistance uden for normal arbejdstid.

Kontakt vores servicecenter for et uforpligtende tilbud
Telefon: 22 90 47 00 - E-mail: service-no@grundfos.com
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

Vedligeholdelsesaftaler
– efter din smag!

Med en vedligeholdelsesaftale fungerer din pumpepark altid optimalt
En vedligeholdelsesaftale giver dig direkte adgang til Grundfos’
samlede ekspertise og viden om pumper, og så er den økonomisk
attraktiv. Udover fordelene ved “stordrift” får du også det perfekte
udgangspunkt for beregning af fremtidig forbrug.
Præcis registrering sikrer effektiv kommunikation
Du kender sikkert følelsen: Du taler i telefon med én, men du har på
fornemmelsen, at denne ikke helt forstår dit problem. Når du har en
Grundfos vedligeholdelsesaftale, har vi registreret alle dine pumper,
og det sikrer en mere klar og effektiv kommunikation. Samtidig gør
det os i stand til at give dig den bedst mulige tekniske assistance hver gang.
Med en vedligeholdelsesaftale gives der:
• Garanti for anvendelse af originale reservedele
• Service udført af specialuddannede Grundfos-servicemontører
• Hurtig assistance ved nedbrud
• Landsdækkende service
• 24 timers kontakt til Grundfos-servicemedarbejdere
• Adgang til Grundfos Servicecenter
• Garanti på udførte reparationer
• Statusrapport efter hvert besøg
En vedligeholdelsesaftale betyder også:
• Rabat på reservedele
• Konverteringsliste i forbindelse med udskiftning
• Fri servicekørsel
• Pumpeparken gennemgåes hvert 3. år for energioptimering
• Kvalificeret rådgivning og problemløsning
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