Chcete prodloužit záruku briketovacího lisu z 12 na 24 měsíců
s dvěma kontrolami a údržbou Vašeho stroje zdarma?
Přejete si, abychom se o Vás starali jako o výjimečného
zákazníka tak, jako se staráme např. o briketovací lisy
v trezorech České národní banky?
Vše Vám umožní nová služba BRIKLIS - Karta registrovaného zákazníka.
Prodlouží Vám záruku nově zakoupeného lisu z jednoho roku na dva roky.
Pravidelná péče našich techniků Vám prodlouží životnost Vašeho briketovacího lisu a
ušetří peníze a starosti v dalších letech provozu. A ještě dostanete sadu imbus klíčů
zdarma pro údržbu lisu.
Jaké výhody Karta zákazníka obsahuje:
1. Specializovaný technik BRIKLIS provede dvě preventivní prohlídky v 1. roce a 2. roce
provozu lisu před ukončením záruky zdarma. Zkontroluje dotažení všech částí lisu, seřídí
spínače, nastaví správný tlak, zkontroluje těsnost hydraulických částí a stav elektrického
rozvaděče a vyčistí jej.
2. Dolije olej a případně vymění vadnou hadici.
3. Vymění filtrační vložky podle Návodu na obsluhu a údržbu lisu, po 500 hodinách provozu
nebo po prvním roce provozu, podle toho, co uplyne dříve. Záleží na Vás, kdy nám
nahlásíte výměnu.
4. Provede výměnu pružného elementu spojky čerpadla, která byla vytipována jako náhradní
díl, který zamezí poškození dražších částí lisu, tj. spojky, čerpadla a motoru.
5. Dostanete zdarma sadu zástrčných šestihranných klíčů IMBUS k údržbě lisu BrikStar.
Utahování příslušných dílů klíči 14 mm, 17 mm, 19 mm a 22 mm Vám prodlouží životnost
Vašeho lisu. Pravidelná měsíční údržba lisu, které potrvá 15 minut měsíčně, předejde
poškození lisovacího rámu za několik tisíc korun.
6. Naučíme Vaše zaměstnance provádět pravidelnou údržbu lisu a podle potřeby doškolíme
novou obsluhu.
Hodnota služeb a náhradních dílů navíc včetně dopravy a montáže je stejná jako
částka, kterou zaplatíte za Kartu registrovaného zákazníka.
Cena Karty registrovaného zákazníka je 15 000 Kč. Za prodlouženou záruku na dva
roky nezaplatíte navíc žádné peníze. A to je myslím dobrá nabídka.
Pokud chcete získat dvou letou záruku na lis a mít po dvou letech práce lis jako nový,
zavolejte na číslo 724 936 701 Ing. Libora Kejře nebo Aleše Svátka na 606 669 525.
Budou se Vám věnovat, vše Vám vysvětlí a domluví podmínky kupní smlouvy. Budete-li chtít
napojit lis na odsávání a dodat vše jako celek, uděláme Vám nabídku podle Vašich speciálních
požadavků. Dodá-li Vám např. odsávání jiná firma, přizpůsobíme se typu Vašeho odsávání.
Respektujeme Vaše požadavky i např. odstávku Vašeho provozu kvůli montáži během soboty a
neděle. Samozřejmostí je zajištění servisu a dalšího poradenství. Již zítra můžete mít naši nabídku.
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