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Betalings- og reservationssystemer
Total istandsættelse af flyttelejligheder
Maleropgaver og gulvafslibning
Kvalitetsrengøring og vinduespolering

Saniva - Driftssikker service

Vi har over 40 års erfaring i servicering af professionelle vaskerimaskiner. Vi yder en økonomisk og driftssikker
service på alle vaskeriprodukter.
Vores serviceområder dækker fra alt i vaskerimaskiner, herunder betalingssystemer og sæbedoserings-anlæg,
til blødtvandsanlæg og opvaskemaskiner.
De er sikret hurtig og professionel udførelse af enhver reparation, hvilket øger tilfredsheden hos vaskeriets
brugere og betyder samtidig store driftsøkonomiske besparelser.
Vi servicerer i dag over 1000 vaskerier med maskinparker på mellem 1 og 132 enheder af forskellig-artede
typer, i alt mere end 5200 enheder.
Vi tilbyder Eftersyns-, Driftsservice og Totalserviceaftaler i forskellige moduler med henblik på at finde den
rette løsning for netop Deres vaskeri.
Ved valg af SANIVA's eftersyns og serviceaftaler får De:
 Veluddannede servicemontører og eftersynsteknikere
o
Stor erfaring med alle vaskeriprodukter og fabrikater
 Ved serviceudkald skal der kun ringes til ét sted
o
SANIVA serviceafdeling kører med dag-til-dag service


Den samme tekniker udfører al service både på betalingssystem, vaskerimaskiner og automatisk
sæbedoseringsanlæg m.v.
o
Vi kender vaskerierne/ejendommen og I kender os – kendte ansigter


Faste intervaller for eftersyn og servicerengøring



Ingen uforudsete udgifter, overblik over de faste udgifter til service
(ud over ved forkert brug/hærværk)
o
Overskuelige service-, og eftersynsrapporter, også via mail
SANIVA's serviceafdeling består af veluddannede servicemontører og eftersynsteknikere.
SANIVA's serviceafdelingsmotto er: Professionel og hurtig service med DAG-TIL-DAG service
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Eftersyns-, Driftsservice- og Totalserviceaftaler

Vor eftersyns, driftsservice- og totalserviceaftaler er som standard opbygget i moduler.
Vi tilbyder at indgå serviceaftaler på alle typer professionelle vaskerimaskiner, betalingssystemer, sæbedoseringsanlæg, centrifuger, strygeruller, blødtvandsanlæg og opvaskemaskiner.
Vi tilbyder, ud over standard modulerne, også special opbyggede moduler med henblik på at finde den rette løsning
for netop deres vaskeri.
Eftersynsaftale omfatter:
• Arbejdsløn til eftersyn og servicerengøring
• Årligt eftersyn af centrifuger
• Ét årligt eftersyn og servicerengøring
• Ét årligt kanalrens af tørretumblere
• Rense- og afkalkningsmidler
• Kørselsomkostninger i forbindelse med eftersyn
• Dokumentation for eftersyn
Driftsserviceaftale omfatter:
• Arbejdsløn til fejlretning og isætning af eventuelle reservedele, som betales særskilt
• Kørselsomkostninger i forbindelse med alle tilkald
• Dokumentation for fejlretning
Totalserviceaftale - uden eftersyn omfatter:
• Arbejdsløn til fejlretning og isætning af eventuelle reservedele, som er inkluderet i abonnementet
• Kørselsomkostninger i forbindelse med alle tilkald
• Dokumentation for fejlretning
• Fri tilkaldsret inden for normal arbejdstid (mandag-fredag)
Totalserviceaftale omfatter:
• Arbejdsløn til fejlretning og isætning af eventuelle reservedele, som er inkluderet i abonnementet
• Arbejdsløn til eftersyn og servicerengøring
• Ét, to eller tre årlige eftersyn og servicerengøring
• Rense- og afkalkningsmidler
• Kørselsomkostninger i forbindelse med alle tilkald
• Dokumentation for fejlretning
• Fri tilkaldsret inden for normal arbejdstid (mandag-fredag)
Tilkald, reservedele, kørsel og arbejdsløn der ikke er omfattet af aftalen betales særskilt.
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