
לקוח יקר, אלקטרוטרם מציעה לך מגוון חוזי שירות לתחזוקה מונעת ותקלות שבר בתנור 
בתחום הוואקום, הבקרה, החשמל והמכאניקה. כל חוזה מותאם לסוג התנור, לטיפולים 
הנדרשים ולזמן הגעת הטכנאי. באם הנך נדרש לטיפול מהיר בתקלות שבר, נתאים לך חבילת

שירות הכוללת הגעת טכנאי במינימום זמן.

פירוט סוגי חוזי השרות:
שירות תחזוקה מלא - חוזה שנתי לטיפול שוטף בכל תקלה בזמן מינימום (בהתאם לחוזה),
כולל טיפולי תחזוקה שוטפים ואספקה מיידית של חלפים ממלאי ביטחון. יתרונות השיטה:
כיסוי מלא לכל נזק ושמירה על זמן עבודה אופטימלי. שירות זה מספק ללקוח שקט וביטחון.

כל תקלה מטופלת מיידית, וכל רכיב מוחלף. השרות מבוצע בחיוב חודשי קבוע.

שרות תחזוקה ללא חלפים - חוזה שנתי לטיפול שוטף בכל תקלה בזמן מינימום (בהתאם
לחוזה), כולל טיפולי תחזוקה שוטפים. לחוזה זה כל היתרונות של שירות אחזקה מלא, למעט
אספקת חלפים שהינה בתשלום בנפרד (או ממלאי לקוח זמין). השרות מבוצע בחיוב חודשי

קבוע.

שרות תחזוקה עבור תקלות ותיקונים בלבד – חוזה חודשי לקבלת טיפולים שוטפים עבור
תקלות ותיקונים. באפשרות זו נערך חיוב בסוף כל חודש, על פי התיקונים שבוצעו בפועל
במשך החודש. יתרונות השיטה: התשלום הינו פר טיפול. הלקוח שולט בהוצאה על התחזוקה,

ובוחר אם להשתמש במחלקת התחזוקה במפעל, או באנשי השירות המקצועיים של
אלקטרוטרם. במידה והלקוח בוחר להתחייב למינימום שעות שירות בחודש – ניתן בשירות

זה לקבל התחייבות מראש לזמינות השירות.

שרות לתקלות ותיקונים על פי בנק שעות – רכישת בנק שעות חודשי לתקלות ותיקונים.
יתרונות השיטה: הלקוח רוכש בנק שעות מסוים, ואם לא השתמש בכל בנק השעות, הוא
מחוייב על שעות העבודה בפועל בלבד. בבחינת " לא הזמנת – לא שלמת". רכישת בנק

שעות מקנה התחייבות לזמינות של השירות, ולהגעה מהירה של טכנאי. אספקת חלפים 
הינה בתשלום בנפרד (או ממלאי לקוח זמין).

 לפרטים נוספים פנה אלינו! נשמח לעמוד לרשותך

ימים א' – ה', בין השעות 17:00–08:00
טל: 8840* או 077-8660633

משעה 17:00 ואילך יש להתקשר 
לטל: *8740

אנו עומדים לרשותך גם במייל:
service@electrotherm.co.il

ימי ושעות פעילות מחלקת השרות

חוזי שרות


