
Zalety serwisowania urządzeń
> Możliwość planowego finansowania
> Regularna wymiana zużytych części i unikanie 
   nieoczekiwanych awarii oraz przestojów
> Powtarzalne wyniki dzięki regularnym kontrolom, 
   korekcja prędkości i temperatury
> Weryfikacja funkcji bezpieczeństwa użytkowania    
   urządzenia dla ochrony użytkownika

epServices przychodzi z rozwiązaniem 
dla indywidualnych potrzeb serwisowych. 
Nasz certyfikowany Zespół pracujący 
według standardów zgodnych 
z wytycznymi producenta i stosujący 
wyłącznie oryginalne części zamienne 
Eppendorf, zapewni dokładne 
i powtarzalne wyniki Twoich urządzeń.

Skorzystaj tego lata z 15% zniżki na usługi serwisowe*

Wakacyjne Oszczędzanie

www.eppendorf.com/epServices
*Warunki uczestnictwa: Promocja ważna do dnia 31. sierpnia 2020 r. Usługę serwisową należy wykonać przed dniem 31. grudnia 2020 r.
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Niezależnie od tego czy wracasz do laboratorium po 
przerwie spowodowanej pandemią, czy też nieustannie 
bierzesz udział w badaniach nad SARS-CoV-2, Twoje nawet 
najbardziej niezawodne urządzenia wymagają konserwacji, 
która pozwoli na optymalne ich działanie przez cały okres 
użytkowania.

Nasze promocyjne usługi serwisowe epServices, dostępne 
podczas miesięcy wakacyjnych, pozwolą Ci zoptymalizować 
koszty i zapewnią sprawność urządzeń oraz pracę bez 
przestojów!

Jak to Działa?

Zamów usługę serwisową dla wirówki Eppendorf lub 
termocyklera Mastercycler® w lipcu lub sierpniu, 
powołując się na kod: SUMMER-SERVICE-20 i zyskaj 
gwarancję sprawności swoich urządzeń oraz 15%* 
zniżki.

Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie pomożemy!
Tel.: +48 666 023 326
E-mail: service-pl@eppendorf.pl

 Nowe Umowy Serwisowe Eppendorf 
  Opis

AdvancedCare
Niezawodność i czas pracy urządzenia

PremiumCare
Niezawodność i czas pracy urządzenia 
oraz planowe finansowanie

  Pełna konserwacja zapobiegawcza 1/Rok 1/Rok
  Aktualizacja oprogramowania (podczas corocznej 
  konserwacji)

■ ■

  Wsparcie priorytetowe ■ ■
  Części, koszty robocizny i podróży serwisanta 20% zniżki wliczone
  Zniżka i dodatkowe usługi (np. IQ/OQ) 10% 10%

Przekraczając Twoje Oczekiwania

Odwiedź www.eppendorf.com/epservices 


