Waarom kiezen voor Cleanfix Service Plan?
	Optimaal behoud van reinigingsmachine = langere levensduur.
	Geen zogenaamde “kleine lettertjes”. De klant = koning.
	Geen opzegtermijn = ieder moment kosteloos en per direct opzegbaar.
	Factuur volgt altijd achteraf.
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Kwaliteit & Service, 2 belangrijke pijlers bij Cleanfix!
Alle Cleanfix machines zijn met de grootste zorg geproduceerd.
Cleanfix staat voor Zwitserse kwaliteit.
Daarom geven wij op alle machines standaard:

✔ 1 jaar garantie op materiaal- en of productiefouten
✔ 5 jaar garantie op alle rotatiegiet-delen
Reinigingsmachines worden veelal in zware werkomgevingen ingezet waarbij men gebruikmaakt van (agressieve) reinigingsmiddelen. Er wordt veel
van de machines gevraagd. Service is daarom een absolute noodzaak voor
het behoud van uw reinigingsmachines. Met de juiste service verlengt u de
levensduur van uw reinigingsmachine(s).

Om kwaliteit en continuïteit van uw reinigingsmachine in de praktijk te
kunnen handhaven, adviseren wij u om gebruik te maken van één van de
overeenkomsten van het Cleanfix Service Plan. Zie hiernaast de mogelijkheden van het Cleanfix Service Plan.

Overeenkomst

Per jaar
Aantal machine werkuren
Aantal servicebezoeken
Wat wordt vergoed?
Bij overeenkomst:
Arbeidsloon
Voorrijkosten
Onderdelen/slijtdelen*
Bij tussentijdse reparaties:
Arbeidsloon
Voorrijkosten
Onderdelen/slijtdelen*

BRONS

ZILVER

GOUD

< 200
1x

200 - 300
2x

> 300
3x

ja
ja
10 %

ja
ja
10 %

ja
ja
10 %

ja
ja
100 %

ja
ja
100 %

nee
nee
10%

ja
ja
10 %

ja
ja
10 %

ja
ja
100 %

ja
ja
100 %

		

PLATINUM
PLATINUM II
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< 300
> 300
min. 2 x
min. 3 x

* Bij normaal gebruik. Schade veroorzaakt door klant is uitgesloten

Uw voordelen bij Cleanfix Service Plan:
Om de kosten voor de totale levensduur zo laag mogelijk te houden heeft
Cleanfix een simpel maar effectief SERVICE PLAN ontwikkeld. Hiermee
behoudt u de optimale waarde van uw machine en/of machinepark.
Dit doen wij met ons eigen serviceteam. Deze bestaat uit goed opgeleide
servicemonteurs, welke met hun goed geoutilleerde servicebussen bij u op
locatie de service voor u uitvoeren.
Het Cleanfix Service Plan omvat naar gelang van inzet van de machine en
omgeving, preventief onderhoud voor uw reinigingsmachine(s) 1, 2 of 3
keer per jaar service of zelfs full-service.
Via een overeenkomst geeft u aan hoe vaak u service wenst voor uw
machine. Hier is per jaar een bepaald bedrag aan gekoppeld. Handig is dat
u ongeveer weet wat u per jaar kwijt bent aan service én dat uw machine
goed onderhouden wordt.

 Optimaal onderhoud/behoud van uw reinigingsmachine(s)
 Voorrang bij service-aanvragen
 Binnen 24 uur response, afwikkeling binnen 2 werkdagen
 Gratis leenmachine
 Geen voorrijkosten / arbeidsloon bij tussentijdse reparaties
(bij Zilver, Goud, Full-service)

 Gratis NEN 3140-keuring
 Fleetkorting op service bij meerdere machines
Is uw machine reeds een aantal jaren in gebruik?
Vraag dan naar uw mogelijkheden voor een service-overeenkomst.
Of heeft u nog andere merken reinigingsmachines dan Cleanfix?
Geen probleem! Ook voor service op niet-Cleanfix reinigingsmachines
kunt u op ons rekenen!

Wat is een Full-service overeenkomst?
Bij een Full-service overeenkomst betaalt u een vast bedrag per jaar.
Dit bedrag omvat:
• Arbeidsloon
• Voorrijkosten
• Benodigde onderdelen/slijtdelen
Voordeel: u weet precies welk bedrag u per jaar kwijt bent aan service voor uw machine.
Bij full-service verrichten wij minimaal 2 keer per jaar service op uw
machine zodat deze optimaal blijft. Mocht het om de één of andere reden
noodzakelijk zijn dat wij bijv. 2 keer extra voor uw machine moeten langskomen, dan kost u dat niets extra. Het blijft één vast bedrag per jaar.
Wij adviseren deze Full-service overeenkomst voor (middel)grote machines
die intensief gebruikt worden.

Vraag uw Cleanfix dealer welk type service-overeenkomst voor u de beste
keuze is!
De tarieven van het Cleanfix Service Plan kunt vinden op :
www.cleanfix.nl
Ook kunt u daar een overeenkomst downloaden.
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