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Części zamienne
Realizujemy dostawy części zamiennych
Dla zamówień części zamiennych ze
zwrotem uszkodzonego elementu zostanie
zaoferowany rabat nawet do 50% ceny
części zamiennej.
Upgrade Service
Wymiana części już nieprodukowanej
na nową, kompatybilną wersję. Zostanie
zaoferowany rabat nawet do 50% ceny
części zamiennej.
Korzyści:
■ Atrakcyjna cena
■ Gwarancja 12 miesięcy
■ Z
 mniejszenie ilości awarii spowodowanych starzeniem się elementów
■ Redukcja stanów magazynowych
■ D
 ostępność części 24h/7 dni (dotyczy
aktywnej umowy serwisowej)
■ W
 sparcie przez Siemens Service
& Support

Oferujemy ekspresowe dostawy części
zamiennych na ternie całego kraju. Dostawy
w ciągu 24h z magazynów własnych i max.
48 h z magazynów Siemens AG.
Podczas całego procesu dostawy istnieje
możliwość precyzyjnego śledzenia przesyłki.
W szczególnie pilnych wypadkach przesyłki
dostarczane są przez transport bezpośredni
w ciągu 1 – 12 h na terenie całego kraju.

Upgrade Service

Naprawa części zamiennych
Oferujemy autoryzowane naprawy
produktów Siemens realizowanych
przez Producenta prowadzonych według
najwyższych standardów.

Remont Generalny polega na czyszczeniu/
myciu modułu i wymianie zużywających
się elementów zgodnie z ich czasem życia:
Wentylatory, kondensatory, podświetlenie,
dyski HDD, kable, baterie itp. Wybór usługi
Remont Generalny wydłuża żywotność
sprzętu zmniejszając ryzyko niespodziewanych
awarii i zatrzymania maszyny.

Podczas usługi naprawy fizycznej
wymieniane są nie tylko uszkodzone
elementy ale również takie które zostały
zdiagnozowane jako podatne na
uszkodzenia. W ten sposób wystąpienie
kolejnej usterki jest zmniejszone do
minimum.

Sprawdzanie dostępności
oraz cen części zamiennych
na naszej stronie
internetowej
www.siemens.pl/serwis
Sprawdź już dziś!

Korzyści:
■ Gwarancja 12 miesięcy

Naprawa lub wymiana kluczowych
elementów zapobiega wystąpieniu usterki
w innych komponentach i zmniejsza ryzyko
poważniejszej awarii.

■ Niska cena: do 70% ceny naprawy
■ Redukcja czasu przestoju maszyny
■ B
 ezpieczeństwo utrzymania ciągłości
produkcji

Remont Generalny
oferowany jako osobna usługa naprawy
prewencyjnej dla komponentów sprawnych,
zdemontowanych z pracującej maszyny /
linii.
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Informacje zawarte w niniejszej
ulotce zawierają opisy i charakterystyki, które nie zawsze mają
zastosowanie w konkretnym
przypadku lub mogą ulec zmianie
na skutek dalszego rozwoju
produktów. Wszystkie nazwy
produktów mogą być znakami
towarowymi lub nazwami
produktów Siemens AG, których
użycie przez osoby trzecie dla
własnych celów może naruszać
prawa autorskie.

