SERVICE

Finner den beste løsningen!

VÅRE SERVICEAVTALER
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SERVICE HOS TB MASKIN AS
SERVICE
Regelmessig service på dine maskiner forlenger levetiden og sikrer ikke minst
maskinenes kvalitet og presisjon. Service er et viktig bidrag for å sikre stabil og
forutsigbar drift av din maskin. TB Maskin kan hjelpe din bedrift med forebyggende
service, diagnostisering når problemer oppstår og reperasjon av maskinen.
TB Maskin AS utfører service på alle typer kantpresser, platesakser, platevalser,
plasmaskjærere, båndsager, laserskjærere, vannskjærere og slyngrensemaskiner.
Vi tilbyr telefonsupport, remote-support hvor vi kobler oss til maskinen deres for å gi
best mulig hjelp og selvfølgelig service eller reperasjon på stedet av en av våre
teknikere. TB Maskin AS tilbyr også opplæring på maskiner og programvare.
Jevnlig service og god oppfølging gir mange fordeler:
• Sikrer god HMS og driftssikkerhet
• Forebygger driftstans
• Gir maskinen lengre levetid
• Sikrer maskinens nøyaktighet

UTVIDET GARANTI
Standard garantitid på maskiner er 1 år. Med våre serviceavtaler tilbyr vi garantier fra 2-5 år. En god investering for en
forutsigbar maskin med god kvalitet i mange år.
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SERVICEAVTALE BASIS
Vår serviceavtale Basis er en enkel serviceavtale
med servicer etter behov.
• Dere tar kontakt når dere har behov for service
eller når det oppstår feil med maskinen
• Vi utfører service etter deres ønsker og behov
• Telefonsupport
• Remote-support

SERVICEAVTALE PRIORITET
Vår serviceavtale Prioritet er en komplett serviceavtale og gir dere høy prioritet hos oss.
• Vi lager en skreddersydd plan med
faste serviceintervaller etter timeforbruk for å sikre minimal nedetid
• Gir mulighet for å legge reservedeler
på lager i Norge.
• Gir prioritet om maskinen stopper
• Responstid fra 1-24 timer etter avtale
• Sikkerhets-sjekk
• Telefonsupport
• Remote-support
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TB Maskin AS

Med forbehold om trykkfeil, endret sortiment og endrede spesifikasjoner/design.

Førstevalget på service!

TB Maskin AS
Svend Haugs gate 11
3013 Drammen
Tlf: +47 32 81 60 90
www.tbmaskin.no
salg@tbmaskin.no
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