
PROTECT 
YOUR COFFEE.



FOREBYGGENDE
VEDLIGEHOLD
Har du oplevet: 

• At kaffen er blevet dårlig på grund af udstyrets forfatning? 
• Nedbrud eller akutte problemer på dit tilberedningsudstyr? 
• Dyre og unødvendige regninger på nødservice? 
• At udstyrets levetid / restværdi ikke svarer til forventningerne? 

For lidenskabelige baristaer eller kafferistere er præcist udstyr et af 
hovedkriterierne i jagten på de optimale kaffeoplevelser. 

Uafhængig af brug, tempo og vedligeholdsrutiner vil enkelte dele blive 
mere slidt end andre og bør udskiftes regelmæssigt. For at sikre stabil 
præcision, er regelmæssigt vedligehold helt nødvendigt. 

Barista Services forebyggende vedligeholdsprogram består af 3 moduler 
hvor samtlige er prissat pr. maskine pr. udførelse. For at programmet 
til enhver tid er tilpasset dit brug og dine budgetter, kan du selv vælge 
hvilke moduler og hvilken hyppighed du ønsker. 

Forebyggende vedligehold er ikke bare den optimale måde at opretholde 
kvalitetsniveauet på. Ved fuldt nedbrud oplever du i værste fald tap af 
omsætning. Et godt vedligeholdsprogram reducerer mulighederne for 
nedbrud, kostbar nødservice og misfornøjede kunder. 

Målet med Barista Services servicemoduler er at eliminere behovet for 
nødservice. I tillæg er modulerne omkostningseffektive. Du får blandt an-
det en fast rabat på alle dele som indgår i den aftale du vælger, og skulle 
det være nødvendigt med øvrige udskiftninger i løbet af servicebesøget, 
byder vi på den ekstra arbejdstid der kræves (gælder kun udskiftninger 
som kan gøres på stedet).
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SERVICE MODULER

Abonnementsaftale på egenservice kit   

Detaljeret brugsanvisning medfølger 

Fast pris med gunstige delepriser 

20 punkts tjekliste udført af autoriseret tekniker 

Udskiftning af de vanligste slitagedele 

Dokumenteret servicerapport oversendes og arkiveres 
efter udført opdrag 

Fast pris med gunstige delepriser 

30 punkts tjekliste udført af autoriseret tekniker 

Udskiftning af en mere omfattende reservedelsliste 

Dokumenteret servicerapport oversendes og arkiveres 
efter udført opdrag 

Fast pris med gunstige delepriser 
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