Verlengde garantie voor
langdurige gemoedsrust
Uw Emotron product is een duurzaam product dat nog vele jaren nuttig kan zijn.
Vermijd het risico van oplopende kosten van reserveonderdelen en reparaties op
de lange termijn. Laat ons voor uw frequentieregelaar, softstarter of monitor zorgen
terwijl u zich concentreert op voor u essentiële zaken.

Verlengde garantie omvat:
1. Normale standaard garantievoorwaarden
verlengd tot 3/5 jaar
2. Reserveonderdelen beschikbaar tot 10 jaar na
stopzetting van een productlijn
3. Ondersteuning op locatie voor alle bouwvormen
in het land van verkoop
4. 24/7 toegang tot serviceafdeling
5. Lokale vakkundige servicemonteurs
6. Originele fabrieksonderdelen

Wees voorbereid als het er echt toe doet
De tijd vliegt maar Emotron blijft. De standaard garantieperiode op uw Emotron product kan worden verlengd tot 3 of 5 jaar vanaf de
aankoopdatum. Weet u niet zeker wat u nu moet doen? Bespreek uw behoeften met uw Emotron-vertegenwoordiger en beslis binnen 3
maanden na aankoop over uw verlengde garantieperiode.

Kosten beheersen en stilstand verminderen
De verlengde garantie van Emotron biedt u alle voordelen van uw normale garantie, alleen voor een langere periode. Het kundige
servicepersoneel van Emotron helpt u altijd bij elk probleem of elke vraag, terwijl u de volledige controle houdt over uw kosten en essentiële
werkzaamheden.
De verlengde garantie van Emotron is beschikbaar voor alle Emotron frequentieregelaars, softstarters en monitoren.
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Prijsstelling
De verlengde garantie is afhankelijk van de bouwvorm, product configuratie en uiteraard van de door u gevraagde garantie verlengingsperiode.
Vraag naar de garantie mogelijkheden op het product van uw keuze.

Dekking
De verlengde garantie verlengt de standaardgarantie van uw Emotron-product tot 3 of 5 jaar. De verlengde garantie dekt materiaal- en
arbeidskosten, zelfs als het defect het gevolg is van normale slijtage.

Een claim indienen is eenvoudig
Neem contact op met uw Emotron servicepartner om uw garantie vraag in te dienen. Uw factuur of de pakbon met daarop het artikelnummer en
het geregistreerde serienummer is voldoende om tijdens uw gegarandeerde verlenging aanspraak te maken op ondersteuning.

Het complete serviceaanbod van Emotron omvat:
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aInbedrijfname
aTraining
aTestfaciliteiten
a24/7 ondersteuning
aRemote Access
aApplicatiediagnose
aOnderhoud- of responsecontracten
aVerlengde garantie
aReparaties
aVerhuur
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