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   Gwarantowany czas reakcji serwisu,
   Bezpoœredni kontakt z dy¿urnym  
   serwisantem,
   Mo¿liwoœæ telefonicznego zamawiania  
   czêœci oraz us³ug serwisowych,
   Ograniczenie kosztów przestoju maszyn 
   dziêki gwarantowanemu czasowi reakcji  
   serwisu,
   Redukcja kosztów kapita³owych przez 
   korzystanie z naszych œrodków: czêœci  
   zamienne, przyrz¹dy pomiarowe, 
   narzêdzia serwisowe, personel,
   Rabaty na us³ugi serwisowe i czêœci 
   zamienne.

Umowy serwisowe pogwarancyjne

Zakres umowy w kazdym przypadku jest 
indywidualnie dopasowywany do mozliwosci 
i wymagan:
   
   Od pakietu minimum z umow¹ 
   logistyczn¹ do pe³nego pakietu 
   serwisowego.
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Informacje zawarte w niniejszej broszurze zawieraj¹ 
tylko ogólne opisy wzgl. cechy wydajnoœci, które 
w konkretnym przypadku zastosowania nie zawsze 
wystêpuj¹ w opisanej formie wzglêdnie mog¹ ulec 
zmianie w wyniku rozwoju wyrobu. ¯¹dane cechy 
wydajnoœciowe s¹ wi¹¿¹ce tylko wtedy, gdy zostan¹ 
wyraŸnie uzgodnione przy zawieraniu umowy. 

Okreœlenia wyrobów mog¹ byæ markami albo 
nazwami wyrobów firmy Siemens AG albo innych 
przedsiêbiorstw powi¹zanych i ich u¿ywanie przez 
strony trzecie do w³asnych celów mo¿e naruszaæ 
prawa w³aœciciela.

Wszelkie pytania techniczne prosimy
kierowaæ na adres: 
adservice.pl@siemens.com

Pakiety us³ugowe:

Pakiet Minimum
   Gotowoœæ logistyczna – zamawianie i dostawy czêœci zamiennych po godzinach pracy serwisu i w dni wolne,
   Opcjonalnie - telefon dy¿urnego serwisanta i mo¿liwoœæ konsultacji telefonicznych.

Pakiet Podstawowy
   Gotowoœæ serwisowa w okreœlonych dniach tygodnia i godzinach,
   Czas reakcji/przyjazdu na miejsce,
   Pomoc telefoniczna - zdalna diagnostyka,
   Niezbêdne przyrz¹dy pomiarowe i diagnostyczne.

Pakiet rozszerzony – koszty osobowe
   Koszty zwiàzane z dojazdem i pracà w miejscu zainstalowania maszyny, diagnostykà i naprawà elementów 
   produkcji Siemens.

Pakiet rozszerzony – koszty czêœci zamiennych
   Wymiana lub naprawa uszkodzonych czêœci lub modu³ów urz¹dzenia do listwy zaciskowej 
   (bez wymiany kompletnego urz¹dzenia), o ile znajduj¹ siê one w aktualnej ofercie Siemens. 
   O sposobie usuniêcia usterki decyduje przedstawiciel Wykonawcy.   
   Pakiet nie obejmuje naprawy/wymiany silników, encoderów pomiarowych i kabli.

Pakiet rozszerzony – konserwacja
   Analiza i wykorzystanie systemowych informacji diagnostycznych,
   Kontrola stanu urz¹dzeñ,
   Czyszczenie, ustawianie,
   Wymiana baterii/akumulatorów (1 x rok),
   Archiwizacja danych niezbêdnych do ponownego uruchomienia maszyny.

Pakiet rozszerzony – dodatkowa diagnostyka
   Bezp³atna lokalizacja usterek nie zwi¹zanych bezpoœrednio z elementami produkcji Siemens,
   Analiza stanu maszyny (np. lokalizacja usterek poprzez analizê programu PLC).
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Pakiety 1 2 3 4 5 6 7
Okresowy przegl¹d
Pakiet dodatkowy

Rozszerzona diagnostyka
Pakiet dodatkowy

Czêœci zamienne
Pakiet dodatkowy

Koszty osobowe 
Pakiet dodatkowy

Dyspozycyjnoœæ personelu
Pakiet podstawowy

Gotowoœæ logistyczna
Pakiet minimum


