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Oferta usługi serwisowej
maszyn do cięcia firmy
Navia International GmbH
Serwis maszyn - gwarancją zachowania wysokiego stanu technicznego

Wiele firm stosuje często kosztowne
naprawy swoich maszyn i urządzeń
zamiast terminowego serwisowania i
konserwacji profilaktycznej. Powoduje
to, że zakłócony jest przebieg procesów
produkcyjnych, dotrzymywanie
ustalonych terminów nie jest
przestrzegane, a współczynnik kosztów
może ogromnie wzrosnąć (np. poprzez
konieczność regulowania kar
umownych). Zminimalizowanie
przestojów, stabilizacja produkcji i
obniżenie kosztów utrzymania ruchu to
tylko kilka z wielu korzyści jakie osiągają
firmy produkcyjne zlecając serwis
profesjonalistom.
Dzięki ofercie serwisowej urządzeń do
cięcia Navia International zyskujesz
więcej bezpieczeństwa w planowaniu
przebiegu produkcji w swojej firmie.
Serwisowanie zapewnia nie tylko
profesjonalną konserwację przez
wykwalifikowany personel, ale także
minimalizację prawdopodobieństwa
awarii lub wypadku przy pracy.
Regularny przegląd maszyn pozwala
także na osiąganie wyższych cen w
chwili odsprzedaży. Dobrze utrzymane
urządzenie z udokumentowanymi
przeglądami i naprawami
przeprowadzonymi przez serwis osiąga

zwykle wyższą cenę i jest prędzej
akceptowana przez zainteresowanych
kupnem.
Navia - International GmbH oferuje
swoim klientom dwa zróżnicowane
warianty usługi serwisowej:

1. Z przedłużeniem gwarancji
oraz
2. Bez przedłużenia gwarancji
Nasz doradca serwisowy z
przyjemnością poinformuje Państwa o
różnych wariantach naszej oferty. Jest
również do Państwa dyspozycji w
przypadku wszystkich innych pytań
serwisowych dotyczących urządzeń
firmy Navia International GmbH.

Kontakt:
☏ 0048 664 442 117
✉ info@navia-internatonal.de

Serwis i kontrola techniczna maszyny
Bez przedłużenia
gwarancji

Przedłużenie gwarancji
o jeden rok *

Cena netto + VAT **

Cena netto + VAT **

Przy wymianie więcej
niż dwóch części
podlegających zużyciu,
aktualizacja i instalacja
oprogramowania są
bezpłatne. W przeciwnym razie zostanie
naliczone 45,00 €.

90,00 €

Przesyłka powrotna do klienta

25,00 €

25,00 €

Oryginalne opakowanie maszyny

45,00 €

45,00 €

Ponosi klient

Ponosi klient

Usługa serwisowa w szczegółach

Aktualizacja i instalacja oprogramowania
Badanie urządzenia wg. normy PN-EN 60745
-1:2003 w oparciu o PN-88/E-08400/10:1988
Przeprowadzone badanie odpowiada niemieckim
przepisom DGUV (BGV A3) oraz DIN VDE 0113
wynik badań jest udokumentowany protokołem.

Koszty wysyłki do serwisu

Części podlegające zużyciu. Ceny stałe zawierające montaż + VAT
Pokrywa ochronna
kompletna

85,00 €

85 €

Rolka górna

140,00 €

140,00 €

Rolka dolna

140,00 €

140,00 €

Nóż dolny

100,00 €

100,00 €

Nóż górny

140,00 €

140,00 €

* Warunki gwarancji znajdują się na naszej stronie internetowej www.navia-international.com
** Ceny obowiązują od 1.09.2018. Wszystkie dotychczasowe listy cenowe tracą ważność.
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