
Výhody udržovaného přístroje:
> Prodloužená životnost umožňuje lepší plánování 
   finančních prostředků
> Pravidelnou výměnou opotřebovaných dílů lze 
   zabránit selhání přístroje a neočekávaným prostojům
> Zajištění reprodukovatelných výsledků pravidelnou 
   kontrolou a nezbytnou korekcí (např. rpm, teploty)
> Kontrola bezpečnostních funkcí přístroje 
   pro ochranu uživatele

epServices je vhodné řešení pro vaše 
standardní pracovní postupy a potřebu 
udržet vaše přístroje v provozuschopném 
stavu. Naši technici jsou školeni u výrob-
ce, jsou certifikováni, postupují v souladu 
s pokyny výrobce a používají pouze origi-
nální náhradní díly Eppendorf. Tím zajistí, 
že vaše přístroje budou stále dosahovat 
přesných a reprodukovatelných výsledků.

Ušetřete během léta 15 % na preventivní údržbě* 

Letní úspory

www.eppendorf.com/epServices
*Platí všeobecné obchodní podmínky. Akce platí do 31. 8. 2020. Z naší strany bude preventivní údržba provedena do konce roku 2020.
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Ať už se vracíte do laboratoře po jejím dočasném uzavření 
nebo od začátku pandemie přispíváte v boji proti SARS-
CoV-2, vaše přístroje vyžadují pravidelnou bezpečnostní 
kontrolu a údržbu, aby během své životnosti pracovaly 
optimálně.

V průběhu letních měsíců nabízíme výhodné nabídky 
na nové servisní služby epServices.

Jak objednat?

V průběhu července nebo srpna zašlete servisní 
objednávku na preventivní údržbu jakékoli centrifugy 
Eppendorf nebo přístroje Eppendorf ThermoMixer®. 
Použijte slevový kód ve tvaru SUMMER-SERVICE-20  
a získejte slevu 15 %.

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte nás!
Tel.: +420 323 605 454
E-mail: servis@eppendorf.cz 

 Nové Eppendorf smlouvy o poskytování servisních služeb
  Popis AdvancedCare

Pro zajištění spolehlivosti a provo-
zuschopnosti přístroje

PremiumCare
Pro zajištění spolehlivosti přístroje,
provozuschopnosti a finanční  
plánovatelnosti

  Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
  Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný) n n

  Prioritní podpora n n

  Díly, práce, cestovní náklady sleva 20 % zahrnuto

  Sleva na doplňkové služby (např. IQ/OQ) 10 % 10 %

Překonávání Vašich očekávání

Více informací najdete na www.eppendorf.com/epservices


