
Servisní služby

Kontrola nákladů a vyšší bezpečnost 
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— KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD JEDNOHO DODAVATELE

— PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI PRODUKTŮ  
    A MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ PRO PACIENTY 

— KONTROLA NAD FINANCEMI

— ROZSAH SLUŽEB DLE VAŠICH POTŘEB

— ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY ZA VÝHODNOU  
    CENU

— SERVIS NEJVYŠŠÍ KVALITY OD ZKUŠENÝCH  
    TECHNIKŮ  

Zvolte si servis LINET  
pro kvalitní péči a údržbu 
Nabízíme kompletní záruční a pozáruční servis zahrnující pravidelnou preventivní údržbu 

vybavení, dodání náhradních dílů, zajištění oprav a další podpůrné služby. 



4hvězdičková smlouva garantuje pravidelnou preventivní údržbu, 
kontrolu a opravy zjištěných závad našimi techniky. 

4hvězdičková smlouva – POKROČILÁ

Tato smlouva zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu 
výrobků, veškeré opravy a potřebné náhradní díly.

5hvězdičková smlouva – PLNÝ SERVIS

Smlouva kombinuje nabídku oprav včetně spotřeby 
náhradních dílů zdarma na předem stanovenou dobu. Jedná 
se tedy o prodloužení záručních podmínek po uplynutí 
standardní záruční doby.  

Smlouva o prodloužené záruce

Tato smlouva garantuje nezbytné minimum pro bezpečnost  
a dobrý stav výrobku. Zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu 
a kontrolu - vizuální, funkční a elektrickou s doporučením 
výměny opotřebovaných dílů. 

3hvězdičková smlouva  – PREVENCE

Vyberte si z řady možností 

Naše servisní smlouvy nabízejí různé 
stupně pravidelné údržby a kvalitního 
servisu podle potřeb Vašeho zařízení. 
Ručíme za 100% ochranu Vašich lůžek 
a matrací.
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Preventivní 
prohlídka

OpravyTyp smlouvy Náhradní 
díly
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— Bezpečné a spolehlivé 
produkty
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— Kontrola nad pravidelnou péčí  
a údržbou

— Servis nejvyšší kvality

— Servisní smlouva uzpůsobená 
potřebám zařízení
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t— Soulad s právními požadavky

— Kontrola nákladů

— Komplexní řešení od jednoho  
dodavatele


