Periodická revizní prohlídka | Kowa
http://www.kowa.cz/uprava-vody/nase-sluzby-servisy-a-opravy/periodicka-revizni-prohlidka

Periodická revizní prohlídka
Vážení obchodní partneři,
Máte u Vás v provozu některý z námi vyráběných a dodávaných typů zařízení na úpravu vody?
Zařízení na úpravu vody je vysoce sofistikovaný výrobek, proto by měl v zájmu své bezchybné funkčnosti a
dlouhodobé životnosti pravidelně procházet revizí a servisem.
Připravili jsme pro Vás proto speciální nabídku, ve které Vám nabízíme pravidelnou revizi dodaného zařízení v
periodicitě 1x ročně za výhodný paušální poplatek.

Rozsah periodické revizní prohlídky:
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Fyzická obhlídka nepoškozenosti zařízení
Vizuální kontrola těsnosti spojů
Vyčištění vnějšího pláště zařízení
Kontrola funkce řídících ventilů
Vyčištění a promazání řídících ventilů
Provedení kontrolního nasávání a zpětného proplachu
Kontrola účinnosti a životnosti filtrační náplně
Optimalizace nastavení technologie v závislosti na aktuálních parametrech surové vody
Vystavení revizního protokolu

Výhodný paušální poplatek za periodickou revizní prohlídku:
prohlídka 1 zařízení
3 490,- Kč / zařízení
prohlídka 2 zařízení
3 390,- Kč / zařízení
prohlídka 3 zařízení
3 290,- Kč / zařízení
(Cena neobsahuje DPH 21%, cestovné 10,- Kč/km+DPH a případné náhradní díly, náhradní náplně či vícepráce).

Navíc získáte tyto výhody:
Odborné posouzení stavu Vašeho zařízení přímo od výrobce!
Vystavení autorizovaného revizního protokolu!
Zařazení do naší servisní databáze: po uplynutí 1 roku Vás sami budeme kontaktovat s připomínkou termínu
další periodické prohlídky!
● Uzavřením písemné servisní smlouvy s naší společností získáte výhodné slevy: -5% se smlouvou na 3
roky, -8% se smlouvou na 5 let. Slevy se vztahují na servisní poplatek i případné náhradní díly a náhradní
náplně z ceníkových cen! Platí též pro všechny neperiodické a mimořádné servisy!
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Periodickou revizní prohlídkou výhodně zabezpečíte prevenci spolehlivého provozu Vašeho zařízení na úpravu
vody a omezíte příčiny možného vzniku přímých i nepřímých škod s mnohem vyššími náklady, spojených s
nenadálou poruchou či odstávkou zařízení !
Periodickou revizní prohlídku či požadavek na uzavření servisní smlouvy objednávejte
telefonicky (Po-Pá 7-16 hod)
569 726 022, 602 583 649
e-mailem (24 hod denně)
kowa@kowa.cz
online (24 hod denně)
pomocí kontaktního formuláře

