LUNA SERVICEAVTAL

ÖKAD DRIFTSSÄKERHET MED
LUNA SERVICEAVTAL

Serviceav

Med oss kan ni teckna serviceavtal så att era maskiner
regelbundet får det underhåll de behöver för att hålla
en hög tillgänglighet. Det är ett bra sätt att till en
rimlig investering hålla utrustning och maskinpark
i gott skick och undvika onödiga driftstopp och
dyra reparationer.
Ett serviceavtal med oss innebär att vi regelbundet i enlighet med
överenskommet serviceprogram kommer ut till er maskinpark.
I ett serviceprogram ingår:
•
•
•
•
•
•

testkörning och analys av maskinutrustningen
funktionskontroller
justering av felaktigheter och brister
smörjning och kontroll av olja
kontroll av säkerhetsskydd och elutrustning
förslag på utbyte av detaljer/reservdelar

tal

Servicegivar
en

Luna Sverige

Gatuadress

AB
Servicetagar
en

Sandbergsv
ägen 3

Postadress

Gatuadress

441 80 Alin

gsås

Telefonnumm

er

0322-60 60

Kontaktperso

Postnr

00

n servicegivare

n

er

n servicetagare

Serviceobje

ktet:

Maskintyp

Ort

Telefonnumm
Kontaktperso

Modellbetec

kning

n

Fabrikat
Serienumme

r

Servicestäl

let:

Gatuadress

Postnr

Servicegiva
ren åtar sig
Ort
att utföra serv
och att för
ice på serv
detta ändamå
iceobjektet
l avlägga
enligt de allm
servicebesök
änna bestämm
per år.
Årsavgiften
elserna (se
, som omfatta
baksidan)
r förebygg
ande och avhj
älpande serv
Avtalet gäll
ice, uppgår
er från och
till kronor
med
Felanmälan

sker till

Övriga villk
or:

För avtalet

gäller de allmä

nna bestämme

lserna (se baksi

dan). Av detta

avtal är två

likalydande

exemplar upprä
ttade och utväx

lade.

den
Servicegivar
en

den
Servicetagar
en

TOOLS Falk
enberg, Åvä

www.luna.se

gen 13

Identifieras felaktiga eller förslitna detaljer ger vi kostnadsförslag med fasta priser för utbyte av dessa. Givetvis får
ni efter utförd service en specificerad rapport, samt tre
månaders garanti på vidtagna åtgärder.
Kontakta oss, så kan vi tillsammans avgöra vilken service som
just er maskinpark behöver och med vilka intervaller den skall
utföras. Vi skräddarsyr ett serviceupplägg och ni får ett avtalsoch kostnadsförslag ifrån oss baserat på er maskinparks specifika
behov av service.
Är ni intresserade av att ta hand om era maskiner med hjälp av
Luna Serviceavtal, kontakta Luna Service direkt på telefon
+46 (0)322 60 64 67 eller via mail på tekniskservice@luna.se.

www.luna.se
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