ZORGELOOS
METERS
MAKEN

WAAROM KIES JE VOOR EEN SERVICECONTRACT?
Je machine moet altijd inzetbaar zijn en tevens optimaal presteren, zonder je zorgen te maken
over het onderhoud of administratieve rompslomp. Precies daarvoor bieden we drie verschillende
servicecontracten aan, die altijd flexibel, transparant en inzichtelijk zijn.

FLEXIBEL

•
•

Beschikbaar voor alle type machines: nieuw, al draaiend,
of tweedehands, van groot tot klein.
Maandelijks opzegbaar

TRANSPARANT & AANTREKKELIJK

VOORKOMEN
IS BETER DAN
GENEZEN

•
•
•
•

Vast bedrag per draaiuur. Minder draaien = minder betalen.
Planning op basis van de draaiuren van je machine.
Geen kleine lettertjes.
Vaste korting van 10% in contractprijs, extra kortingen per type contract.

•
•

Altijd inzicht in uw vloot; bijvoorbeeld locatie en brandstofverbruik.
Volgen van technische conditie van uw machine.

INZICHTELIJK

TYPEN SERVICECONTRACTEN
De drie contractvormen zijn even helder als logisch. Onderdelen, Onderhoud en Full Service:
•
Bij Onderdelen ontvang je op het juiste moment de onderdelen die nodig zijn volgens de 		
draaiurenstand van de machine. Het monteren van deze onderdelen doe je vervolgens zelf.
•
Bij Onderhoud sturen we niet alleen de onderdelen, maar komt onze ervaren monteur op
locatie de jaarlijkse keuringen en de beurten uitvoeren. Daarnaast bieden we de
mogelijkheid voor verlengde garantie en/of een verzekering tegen schade van buitenaf.
•
Bij Full Service is nagenoeg alles inbegrepen: al het onderhoud en benodigde onderdelen,
inclusief reiskosten, vloeistoffen, de jaarlijkse keuringen en verlengde garantie voor de 		
gekozen looptijd van het contract. Ook hier bieden we de mogelijkheid voor een
verzekering tegen schade van buitenaf.

24/7 SERVICE
DOOR DE BESTE
MONTEURS

AL ONZE SERVICECONTRACTEN ZIJN INCLUSIEF:
•
Originele Cat onderdelen die de levensduur van je machine met 50% verlengen
•
De kwaliteit van ons uitgebreide en professionele servicenetwerk
•
Inzicht in je machine met jouw persoonlijke online omgeving
•
Smeerolie analyses ter voorkoming van interne storingen
•
Altijd aantrekkelijk geprijsd
Heb je een vraag over een van onze servicecontracten?
Scan de QR en vraag advies van een expert.

MET EEN SERVICECONTRACT VAN PON EQUIPMENT
WEET JE ALTIJD WAAR JE AAN TOE BENT!
ONDERDELEN ONDERHOUD FULL SERVICE
Connectiviteit: uitlezen machinedata op afstand
✓
✓
✓
Inzicht
Olie analyse & advies
✓
✓
✓
Onderdelen voor elke beurt
✓
✓
✓
Alle vloeistoffen
•
•
✓
Jaarlijkse keuringen (BMWT, MSS)
•
✓
✓
Preventief Uitgebreide inspectierapporten door servicemonteur
×
✓
✓
onderhoud
Servicemonteur voor de 1000 uren beurten*
×
✓
✓
Servicemonteur voor de 500 uren beurten*
×
•
✓
Jaarlijkse software updates
×
✓
✓
Verlengde garantie op interne gebreken
×
•
✓
Korting: altijd 10%
✓
✓
✓
Korting: 7% op onderdelen tbv reparaties door
✓
✓
✓
Extra’s
Pon Equipment uitgevoerd
Korting: 20% op voorrijkosten
Reparaties volledig gedekt

×
×

✓
×

✓
✓

* voor sommige Compact machines geldt: inclusief de 500 & 250 uren beurten

✓ Inbegrepen

• Optioneel

× Niet inbegrepen

REKEN OP
BETROUWBARE
CAT KWALITEIT

PON EQUIPMENT
SERVICE NETWERK

VESTIGINGEN

Altijd iemand in de buurt

Almere
Rondebeltweg 41

Pon Equipment heeft een zeer breed
service netwerk door heel Nederland.
Met meer dan 70 Servicemonteurs
op de weg, is er altijd iemand in de
buurt wanneer u dat nodig heeft!

Beilen
De Zuidmaten 8

Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website of contact opnemen met
uw regionale Pon Equipment vestiging.

Duiven
Roelofshoeveweg 19
Moerdijk
Distriboulevard 17
Valkenswaard
Dragonder 35
Compact & Used
Bel voor service

UITGAVE JULI 2021

ALMERE + storingsdienst
088 - 737 7500
BEILEN
0593 - 53 82 55
DUIVEN
0263 - 798 516
MOERDIJK
0168 - 32 01 50

PON EQUIPMENT SERVICE MONTEURS
SERVICE VESTIGINGEN

VALKENSWAARD
040 - 208 2588
VUREN
018 - 3515072

Vuren
Donkerekade 2
MEER INFORMATIE:

