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Pakiety serwisowe RATIONAL
Basic. Plus. Premium.

Firma Global Gastro Sp. z o.o.

jako RATIONAL-Servicepartner oferuje Państwu usługi

serwisowe urządzeń konwekcyjno-parowych firmy RATIONAL. Dla Państwa, klienta RATIONAL,
oznacza to korzyści z największej, najbardziej kompetentnej i łatwo dostępnej sieci
serwisowej w branży konwekcyjno-parowej.

Pakiety serwisowe RATIONAL. Maksymalna niezawodność w czasie eksploatacji.

Żywotność i niezawodność nawet najlepszego produktu zależy od regularnej kontroli
technicznej. Dzięki regularnej i fachowej konserwacji, wartosć i wysoka wydajność urządzenia
pozostanie przez wiele lat.

Pakiety serwisowe RATIONAL są dla Państwa optymalnym rozwiązaniem jeśli:

- oczekujecie bezpieczeństwa pracy niezależnie od rodzaju eksploatacji,
-oczekujecie, aby koszty eksploatacji były przewidywalne,
-maksymalna niezawodność w czasie eksploatacji jest dla Was ważna.

Nasze wyselekcjowane pakiety serwisowe dla Państwa specjalnych wymagań:

BASIC - niezawodność działania łatwa do osiągnięcia!
PLUS - zwiększony zakres prac serwisowych, mniejsze ryzyko
PREMIUM - pełna usługa serwisowa urządzenia

Przegląd techniczny przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi RATIONAL i listą kontrolną
konserwacji. Wykonanie przeglądu potwierdzane jest w serwisowej książce przeglądów
technicznych.

Państwa korzyści:
> niezawodność działania każdego dnia
> wartość retencji inwestycji
> wymierna, wyższa niezawodność pracy
> wydłużenie czasu eksploatacji (życia) urządzenia
> obliczalne koszty eksploatacji

Właściwy pakiet serwisowy. Dobrze dopasowany do Państwa potrzeb.
W zależności od rodzaju eksploatacji i intensywności pracy, jak również wielkości i typu urządzenia,
otrzymacie Państwo od nas indywidualną wycenę. W zależności od intensywności pracy i rodzaju
eksploatacji urządzenia rozróżniamy trzy kategorie: lekka, średnia, wysoka.

BASIC

> Inspekcja
> Pomiar emisji spalin - kontrola bezpieczeństwa urządzeń gazowych
> Aktualizacja oprogramowania

Cena pakietu BASIC zależy od typu oraz rozmiaru urządzenia.

Pakiet BASIC obejmuje jeden przegląd serwisowy w roku.
Cena dotyczy przeglądu wykonanego w standardowych godzinach pracy 8-16.
Cena nie zawiera dojazdu.

BASIC PLUS
> Inspekcja
> Pomiar emisji spalin - kontrola bezpieczeństwa urządzeń gazowych
> Aktualizacja oprogramowania
> Wymiana części eksploatacyjnych z powodu zużycia
> Instruktaż pielęgnacji i mycia urządzenia
> Gwarancja naprawy w ciągu 24 godz./ 7 dni
W pakiecie BASIC Plus indywidualnie dobieramy ilość przeglądów w ciągu roku, w
zależności od intensywności oraz rodzaju eksploatacji urządzenia: 1 (lekka), 2 (średnia),
3 (intensywna).

Cena pakietu BASIC Plus zależy od typu oraz rozmiaru urządzenia.

Podczas przeglądu wymieniane są podstawowe części eksploatacyjne: uszczelniacz wałka silnika,
zaczep zamka drzwi, uszczelka oświetlenia, żarówka oświetlenia, uszczelka drzwi, łącznik rynienki,
filtr powietrza.
Cena dotyczy jednego przeglądu w ciągu roku.
Cena dotyczy przeglądu wykonanego w standardowych godzinach pracy 8-16
Cena nie zawiera dojazdu.

PREMIUM

> Inspekcja
> Inspekcja poza standardowymi godzinami pracy
> Pomiar emisji spalin - kontrola bezpieczeństwa urządzeń gazowych
> Aktualizacja oprogramowania
> Wymiana części eksploatacyjnych z powodu zużycia
> Wymiana wszystkich części, które są w złym stanie
> Instruktarz pielęgnacji i mycia urządzenia
> Gwarancja naprawy w ciągu 24 godzin
> Doradztwo serwisowe 24 godz./ 7 dni
> Naprawa w cenie pakietu

Cena pakietu PREMIUM zależy od typu oraz rozmiaru urządzenia. W sprawie wyceny
prosimy o kontakt z biurem naszej firmy.
W pakiecie PREMIUM indywidualnie dobieramy ilość przeglądów w ciągu roku, w
zależności od intensywności oraz rodzaju eksploatacji urządzenia (2 - 3 razy w roku).
Pakiet zostaje wyceniany na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem.
Cena nie zawiera dojazdu.

od 3000 zł netto

Korzyści z podpisania umowy Pakietu Usług Serwisowych

> Łatwiejsze planowanie i przegląd kosztów serwisowych
> Zmniejszenie ryzyka nieplanowanych kosztów spowodowanych
wystąpieniem awarii
> Wydłużenie żywotności działania urządzenia
> Stała aktualizacja oprogramowania
> Oryginalne części zamienne
> Serwisowa książka przeglądów technicznych
> Przeprowadzanie każdego przeglądu według procedur Rational
> Przeglądy są udokumentowane na oryginalnych raportach oraz
wprowadzane do systemu Rational

