DeLaval ™
InService
Bonusohjelma
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Ratkaisu Sinulle - Joka päiväksi

DeLaval InService™ Bonusohjelma

DeLaval InService™ -Bonusohjelma tarjoaa sinulle kokonaispaketin huollosta ja tarvikkeista.
Voit itse vaikuttaa siihen, minkälaisen varmuuden haluat
lypsylaitteistollesi. Sinulla on mahdollisuus kolmeen eri tasoon.

DeLaval InService™ bonusohjelma jolla saat varmuuden
lypsylaitteistosi toiminnalle ja saat parhaat kokonaisedut
päivittäisistä kulutustarvikkeista, varaosista sekä
työtuntihinnasta.

GOLD, SILVER tai BRONZE.

Perustana on säännöllinen ennakkohuolto, jossa DeLaval
– huoltoteknikko tekee lypsylaitteiston huollon sen mukaan
kuinka paljon laitteistolla on käyttötunteja takanaan. Tähän
voit lisätä sopimuksen koskien niitä DeLaval- käyttötarvikkeita,
joita tarvitset säännöllisesti maidontuotannossasi.
Helppoa ja turvallista.

DeLaval InService™ huoltosopimus
InService™-huoltosopimus on mahdollista tehdä kolmella
eri tasolla. Se antaa turvallisuutta sinulle, lehmillesi ja
lypsylaitteistollesi. Huoltosopimuksella varmistat itsellesi
säännöllisen ennakkohuollon saannin. Laitteistolla, jolla
tehdään työtä yli 1000 tuntia vuodessa ja joka on kiinni
elävässä eläimessä, säännöllinen huolto ja kunnossapito
on ensiarvoisen tärkeää.
Säännöllisellä lypsylaitteiston huollolla:
• Olet paremmin tietoinen laitteistosi kunnosta
• Laitteistosi huoltaa ammttilainen jolla on ammattilaisen
rutiini ja työkalut
• Saat edullisimman työtuntihinnan ja varaosahinnan
• Saat erikoistarjouksia laitteista ja tarvikkeista
• Lypsyaika lyhenee, maidon soluluku putoaa ja 		
bakteeriluku on alempana. Tämä on tutkittu tosiasia!

1000, 2000 ja 4000 tunnin huolto
Vaihdamme lypsylaitteistosi kuluvat osat niiden suosituskäyttöajan mukaan.
Riippumatta siitä minkä tason valitset tarjoamme sinulle
jokaisella huoltokerralla:
• Huoltotyön jossa on käytössä ammattilaisen työkalut.
Huoltotyön lopuksi teemme aina ISO 6690:2007-normin
mukaisen laitteistotestauksen, jolloin tiedät laitteistosi
kunnon ja suoritusarvojen täyttävän vaatimukset.
• Huoltoteknikoltasi saat neuvoja kuinka voit 		
parantaa lypsylaitteistosi toimintaa ja helpottaa näin
omia työrutiinejasi.
• Alkuperäisvaraosat, jotka on kehitetty ja testattu 		
toimimaan moitteettomasti kokonaisuuden
osana laatumaidon tuottamiseksi.
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DeLaval InService™ Bonusohjelma

1.Gold		

2.Silver

3.Bronze

Kulta-ohjelmalla saat:

Hopea-ohjelmalla saat:

Pronssi-ohjelmalla saat:

• Aina matalimman työtuntihinnan
määräaikaishuollossa tai korjaustyössä
• 15 % alennuksen nännikumeista
ja letkuista.
• 7% alennuksen sopimukseen
kuuluvista kulutustavaroista
• Saat lisäksi erikoistarjouksia
maidontuotannon laitteista ja
tarvikkeista jotka ovat vain
Kulta-ohjelman asiakkaille

• Aina matalimman työtuntihinnan määräaikaishuollossa tai
korjaustyössä
• 15 % alennuksen
nännikumeista ja letkuista

• Alhaisemman työtuntihinnan
kuin ilman huoltosopimusta,
määräaikaishuollossa tai korjaustyössä.
• Pidämme sinut huoltotietokannassamme niin
että laitteistosi tulee varmasti
huollettua

Ehdot:
• Lypsylaitteiston huolto tehdään
kerran vuodessa.
• Kulutustarvikkeista (pesuaineet,
siiviläsukat, öljyt) tehdään
toimitussopimus jolla tilasi
tarvitsemat tuotteet toimitetaan
1-3 kertaa vuodessa tilallesi
suoratoimituksena

Ehdot:
• Lypsylaitteiston huolto tehdään
kerran vuodessa

Turvallisin

Turvallisempi

Ehdot:
• Lypsylaitteiston huolto tehdään
joka toinen vuosi

Turvallinen

DeLaval InService™ kulutustarvikesopimus
Kulutustarvikesopimukseen kirjataan mukaan laitteistosi
kunnon ja utareterveyden kannalta välttämättömimmät
tuotteet:

Kulutustarvikesopimuksella takaat että Sinulla on aina
tarpeeksi yleisimpiä kulutustarvikkeita varastossasi.
Yleisimmät kulutustarvikkeet toimitetaan Sinulle
suoratoimituksena. Saat niihin 7% hintaedun.
Tehdesässäsi kulutustarvikesopimuksen määräaikaishuollon
oheen:
• Siirryt asiakkuudessa Kulta-ohjelmaan, joka antaa Sinulle 		
myös muita etuja
• Saat yleisimmät kulutustarvikkeet suoraan kotiisi.
• Saat korkealaatuismmat tuotteet maidon laadun ja 		
utareterveyden parantamiseen
• Saat hintaedun kulutustarvikkeista

• Pesuaineet (jauhemaiset tai nestemäiset)
• Siiviläsukat
• Tyhjöpumppuöljy
Lisäksi voit lisätä sopimukseen vedinten esikäsittelyyn tai
vedinhoitoon liittyvät tuotteet jos haluat että niitä toimitetaan
Sinulle säännöllisesti. Saat hintaedun myös niistä tuotteista.
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Säännöllinen huolto on varmin
tae löaitteistosi toiminnalle.
DeLaval InService-huolto-ja

Miten pääset mukaan?
Päästäksesi DeLaval InService™- Bonusohjelmaan , tulee Sinun
tehdä InService™-huoltosopimus. Jos olet kiinnostunut, täytä alaosan
kortti ja palauta se DeLavalille (postimaksu on maksettu puolestasi)
tai anna se huoltoteknikollemme. Häneltä saat lisätietoa InService™huolto-ohjelmasta ja huoltosopimusten sisällöstä.

bonusohjelman tarkoitus on
varmsitaa korkealaatuisen
maidon tuottaminen maitotilallasi päivästä toiseen.
Ehdot
DeLaval InService™ Bonusohjelma
DeLaval InService™ Bonusohjelma on maksuton. Päästäksesi bonusohjelmaan Sinulla tulee olla huoltosopimus
lypsylaitteistollesi.
DeLaval InService™ Huoltosopimus
• Jos Sinulla on voimassaoleva huoltosopimus tai olet teettänyt huollot säännöllisesti, muuttuu vanha sopimuksesi
automaattisesti uudeksi DeLaval InService™ huoltosopimukseksi.
• Vaihdamme huollon yhteydessä huolto-ohjelman mukaiset osat. Näin voit olla varma laitteistosi toiminnasta.
• DeLaval vastaa huollon suorittamisesta ajallaan sovitun huoltojakson mukaisesti.
Gold-asiakkaille kulutustarvikesopimus ja parhaat edut
Päästäksesi Gold-luokkaan, laadimme sinulle kulutustarvikesopimuksen. Kulutustarvikesopimuksella saat yleisimmät
ja laitteiston kannalta välttämättömimmät kulutustarvikkeet suoratomituksena kotiisi.
Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Sopimukseen kirjataan tuotteet artikkelinumeroineen, joita tilallasi
käytetään. Toimituksen sisältöä on mahdollista muuttaa 2 vk ennen toimitusaikaa. Sopimuksen tulee sisältää:
• Lypsylaitteiston emäspesuaineen (Jauhemainen tai nestemäinen)
• Lypsylaitteiston hapanpesuaineen (Jauhemainen tai nestemäinen)
• Tyhjöpumppuöljyn
• Siiviläsukat


olen kiinnostunut liittymään DeLaval InService™  Kyllä,
Bonusohjelmaan

DeLaval
maksaa
postimaksun

Nimi: ___________________________________________________________
Lähiosoite: ____________________________________________________
Postinumero: _________________ Toimipaikka:_______________________
Puhelin: __________________________________________________

Oy DeLaval Ab

Sähköpostiosoite: ________________________________________________

Tunnus 5003009

Tilallamme on lypsylehmiä: _____________ kpl
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