\SERVICEAVTALER
Bestill nå
og få 10 %
på deler!

Hesselberg Maskin Serviceavtaler
for Bomagmaskiner
•
•

Forebyggende vedlikehold
Service+ avtale

Hesselberg Maskin AS samarbeider tett med alle våre
leverandører for å sikre optimal drift for våre kunder. Kundene skal
være trygge på at når de kjøper en maskin fra Hesselberg, så får
de ytelse, pålitelighet og oppfølging med på kjøpet.
Hesselberg tilbyr komplette servicepakker kundene kan stole på.
Våre ansatte er spesialutdannede servicefolk med ekspertise på
sine agenturer. I tillegg har våre ansatte den kunnskapen som skal
til for at enhver serviceløsning skreddersys etter kundenes behov.

HVORFOR SERVICEAVTALE?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

God driftssikkerhet forutsetter at maskinen får nødvendig
vedlikehold og gir forutsigbarhet
Lavere driftskostnader gjennom forebyggende vedlikehold
Profesjonelle mekanikere
Sikrer bruk av originale deler / filtre
Bruk av original olje eller olje i henhold til Bomag sine
spesifikasjoner
Forutsigbare kostnader med månedlig fakturering
Andrehåndsverdi på maskinen øker
Prioritert kunde
Oppfølging av Årlig Sakkyndig Kontroll

Vår kundeoppfølging
forbedrer og optimaliserer
kundens virksomhet.

\

FOREBYGGENDE
VEDLIKEHOLD

Mange års erfaring har vist at jevnlig ettersyn av
maskinparken er lønnsomt for maskineier.
Forebyggende vedlikehold er en avtale for de kundene som
vil sikre at maskinen får riktig vedlikehold til rett tid slik at de
unngår store ekstrakostnader som følge av unødig driftsstans
og havarier. Avtalen gir en service i året til fast pris. Dette
kan gjerne utføres samtidig med den årlige sakkyndige
kontrollen. Deler, olje og filter faktureres separat.
La oss ta hånd om ditt forebyggende vedlikehold
på en profesjonell måte!
Bestill i dag og få 10 % på deler.

\

SERVICE + AVTALE

Her i Norge er det et myndighetskrav at det skal foretas
en sakkyndig kontroll av alle maskiner minst en gang hver
12. måned. Med Service+ avtale utføres kontrollen av
Hesselberg Maskin AS sine spesialopplærte og godkjente
kontrollører.
•
•
•
•
•

Service iht maskinens Drifts- og Vedlikeholdshåndbok
Tilstandskontroll
Anbefalinger om forebyggende reparasjoner
Sakkyndig kontroll
Olje og filter

Bestill i dag og få 10 % på deler.

SIGNER SERVICEAVTALE
NÅ OG FÅ
10 % RABATT PÅ DELER

\LANDSDEKKENDE
SERVICENETTVERK
OSLO, AKERSHUS,
ØSTFOLD, BUSKERUD,
HEDEMARK & OPPLAND
Telefon: 22 88 72 01
VESTFOLD
& TELEMARK
Telefon: 33 16 55 40
AGDER
Telefon: 37 26 30 37
ROGALAND
Telefon: 51 64 77 80
VESTLANDET & MØRE
Telefon: 55 53 99 50
TRØNDELAG
Telefon: 73 57 50 80
NORDLAND,
TROMS & FINNMARK
Telefon: 77 21 21 13

SENTRALBORD: 22 88 72 00
DELELAGER: 22 88 72 01
VAKTTELEFON DELER: 91 10 52 80
hesselbergmaskin.no

