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Lite Service abonnement

ICE i-SERVICE

Abonnement nr.: 
Ingangsdatum abonnement:  

1.  Dit service abonnement met bovenstaand nummer betreft enerzijds:

ICE Benelux B.V. 
Airborne Avenue 55-57 
2133 LV Hoofddorp     en anderzijds:

Bedrijfsnaam:  
KVK nr.: 
Adres: 
Postcode & Plaats: 
E-mailadres facturatie: 
Contactpersoon:  Tel: 

2.  Omschrijving van de machine:

   

Machine(s) merk - Type

 

  

Type contract:
 
  

Serienummer machine: 
Locatie: 
Adres: 
Postcode & Plaats: 
Contactpersoon:  Tel: 
E-mail contactpersoon:

3.  Tussentijdse beëindiging van dit contract:
 Tussentijdse beëindiging van dit contract is alleen mogelijk ten minste 3 maanden voor het einde
 van de contractperiode. 

4.  Niet in dit contract inbegrepen zijn:
 -  Reparaties als gevolg van nalatigheid, onachtzame behandeling of aantoonbaar slecht 
  dagelijks onderhoud en schades!
 - Wanneer het bovenstaand plaatsvindt zullen de kosten van reparaties en/of vervanging van
   de machine separaat worden gefactureerd.
 
5.  Voor dit contract geldt een jaar-tarief van: 
 
6.  Het contract gaat in op de bovenin vermelde datum en heeft een looptijd van 12 maanden zoals
 overeengekomen en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.
 
7.  Op dit contract zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder
 Kamer van Koophandel nummer 65438345.
 

ICE Benelux B.V.  
Datum:

R.T. Stokkel

 
Datum:
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Lite Service abonnement

ICE i-SERVICE

Voordelen i-Service abonnement:
• Uw service aanvraag en notificaties up-to-date in het customer portal bij i-Synergy machines
• Extra korting op onderdelen, slijtdelen en verbruiksartikelen
• Uw machines in kaart in ons systeem, wij kennen uw machines en locaties
• Rapportages over uw machinepark en servicekosten
• Eenvoudig slijtdelen en verbruiksartikelen bestellen via het portal
• Eenvoudig zelf een onderdelentekening of instructievideo bekijken
• Optimaal onderhoud/behoud van uw reinigingsmachine(s)
• Voorrang bij service-aanvragen
• GRATIS leenmachine bij uitval voor langere tijd*
• Kostenbesparend en verlenging van levensduur van machines
• Fleetkorting op i-SERVICE bij meerdere machines

LITE 
Met het basis servicepakket krijgt uw machine eens per jaar een preventieve servicebeurt. U krijgt 10%
korting op de gebruikte onderdelen. Voor tussentijdse storingen krijgt u voorrijdkosten en arbeidsloon
berekend. Goede keuze voor inzet bij minder dan 200 draaiuren per jaar!
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