Onderhoudscontract

voor 24h-draaistoelen

Langere houdbaarheid
Minder slijtage
Tevreden werknemers

Onderhoudscontract voor 24h-draaistoelen
Bij het afsluiten van een onderhoudscontract worden uw stoelen 1x per jaar door ons onderhouden. De looptijd van een
contract bedraagt maximaal twee jaar en kan telkens automatisch met een jaar worden verlengd of u zegt het contract
minstens één maand vóór verstrijken van de geldigheidstermijn op.

Onderhoud
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35 €*

Onderhoud +
Intensieve verzorging

PER STOEL
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Basisverzorging incl. afzuigen
Controle van alle functies en slijtonderdelen
Onderhoud van het mechanisme

70 €*
PER STOEL

Basisverzorging incl. afzuigen
Controle van alle functies en slijtonderdelen
Onderhoud van het mechanisme
Intensieve reiniging van de bekleding en verzorging
van het leder met een lederverzorgingsmiddell

* Prijs per stoel, per onderhoudsbeurt. Prijzen excl. btw, per locatie berekenen we voorrijkosten van € 60,- excl. btw (indien voor een onderhoudsopdracht meerdere locaties moeten worden bezocht, dan wordt het bedrag per locatie berekend). Bij een intensieve reiniging (nat) zijn de stoelen (stof en half leder)
ongeveer een dag niet bruikbaar.

Uw voordelen
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Eenmaal per jaar controleren we grondig uw stoelen
100% van de functie en de ergonomie wordt indien
nodig weer hersteld
Gebruiksslijtage wordt voorkomen
Versleten onderdelen worden vervangen voordat ze
de houdbaarheid of het zitcomfort negatief beïnvloeden.
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Mogelijke reparatiekosten worden voorkomen
Regelmatig onderhoud is voordeliger dan mogelijke
reparatiekosten
De levensduur van uw stoelen wordt verlengd
De stoelen behouden ook optisch langer hun hoge
waarde

REPARATIESERVICE:

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK:

Wanneer onderdelen defect of niet meer volledig
functioneren, dan stellen wij voor u een offerte op
voor de vervanging of reparatie.
Uw voordeel: door het onderhoudscontract betaalt
u alleen de materiaalkosten, arbeidskosten worden
niet berekend. Voor een eventuele noodzakelijke
tweede bezoek na een gegeven opdracht worden
geen voorrijkosten berekend.

Om de prijzen voor onderhoudsdiensten voordelig te kunnen aanbieden, is het van belang om de
afspraken van verschillende klanten op elkaar af te
stemmen.
Daarom kunnen we een afspraak binnen 12 maanden na aanvraag garanderen, maar een onderhoudsservice op de korte termijn niet.

TELEFOON: +49 (0) 52 61 - 288 97 - 0
INFO@STOLCOMFORT.COM
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