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  Service og vedlikeholds avtale

 Vilkår for service avtale med 
 Telemark Storkjøkken AS 

 Inngå serviceavtale med fordeler; 

• Avtalt service en eller flere ganger i året. 

• Se prosedyre for service på baksiden her. 

• Redusert timepris ved avtale. Vanlig pris kr 890,- /
 ved signert avtale kr 750,- pr. time ekskl. mva.  

• Rimelige delepriser ved avtale. 

• Service og tilstandsrapport etter utført service. 

• Kort respons tid ved avbrudd / reparasjoner utenom
 servicetid. 24 timer, samme dag eller dagen etter. 

• Utlån av erstatningsprodukt hvis vi har. 

• Råd, hjelp og veiledning. 

• Gratis tegning og prosjektering ved utvidelse eller 
 nyetableringer. Det lages avtale om kjøp av produkter 

 fra Telemark Storkjøkken AS til konkurransedyktig

 Team Telemark Storkjøkken AS
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Service og vedlikeholdsavtale
Generell prosedyre – sjekkliste

Kjøle enheter -    Rens / bytte av filter
   - Sjekk funksjon
   - Sjekk av kjølemiddel
   - F-gass kontroll
   - Sjekk inntakskabel
       
Vaskemaskin -        Sjekk lekkasjer
   - Sjekk funksjon
   - Rens filter
   - Sjekk inntakskabel
   - Sjekk av vaskekurver 
   - Åpne maskina bak for kabelsjekk innvendig.

Avtrekksvifte -         Sjekk funksjon
   - Sjekk filter / eventuelt bytt til nye
   - Anbefal rengjøring dersom det er nødvendig
   - Sjekk inntakskabel
   - Sjekk brannfare i kanaler

Ismaskiner  -       Sjekk binge eventuelt vaske 
   - Rense filter
   - Sjekk funksjon
   - Sjekk kjølemiddel
   - F - gass kontroll
   - Sjekk inntakskabel

Frityr   -        Sjekk funksjon
   - Sjekk inntakskabel
   - Anbefal rengjøring dersom nødvendig
   - Sjekk brannvern

Generelt  -       Filter rens på alle typer maskiner 
   - Sjekk inntakskabler på alle typer maskiner
   - Sjekk om det er brannsloknings apparat og dato på dette.
   - Sjekk om det er brannteppe / krav om dette dersom det er frityr.  
    Tilby at vi leverer dersom det ikke finnes.
   - Tilstandsrapport på maskiner som er i dårlig stand.
   - Tilbud på nye produkter dersom det ønskes.
   - DM og visittkort.
   - Rapport på hvert utført serviceoppdrag.


