Bespaar!
Kies voor het Mark Combi Contract!
In elk technisch product, hoe degelijk ook, kunnen storingen
optreden. Met name in elektronische onderdelen. Deze blijken
vaak gevoelig voor externe factoren, zoals een blikseminslag of
een tijdelijke stroomstoring bijvoorbeeld. Met als gevolg een niet
of slecht functionerende verwarming of ventilatie.
Om ongemak en schade hiervan te beperken, biedt Mark u twee
verschillende Storingscontracten aan: het Mark ‘Standard’ en

n
i
t
e
i
n
e
j
t
Ik laa staan.
de kou
Mark

Onderhoud:
een wettelijke verplichting
Je moet het maar weten, maar sinds 1998 is het in het kader
van de Wet Milieubeheer verplicht om verwarmingsinstallaties
periodiek te laten inspecteren en te onderhouden.
Dit geldt voor alle installaties zwaarder dan 100 kW. Inspectie
en onderhoud dienen door een erkend bedrijf te worden
uitgevoerd. De redenen hiervoor zijn natuurlijk uw veiligheid,
het milieu en een laag energieverbruik door een optimale
afstelling van uw verwarmer.

het Mark ‘Priority’ Contract. Afhankelijk van de importantie en
urgentie van de klimaat installatie voor uw onderneming, kunt u
een kostenefficiënte keuze maken. En in combinatie met een Mark
Onderhoudscontract krijgt u, ongeacht uw keuze, korting op uw
Mark Combicontract.

Ook uw bedrijf wordt verwarmd met een installatie van Mark BV.
Wat is er dan logischer om inspectie en onderhoud aan de
erkende vakmensen van Mark BV over te laten?

De voordelen van Mark
•
•
•
•
•
•

MARK BV

KL I M A A TTE C H N I EK
feels better, works better.

w w w. mar k . nl

Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
+31(0)598 656600
+31(0)598 624584
info@mark.nl

•
•

Mark BV is producent van verwarmers waardoor onze
monteurs uw installatie als geen ander kennen;
Inspectie en onderhoud kosten daarom minder tijd;
Originele reserve onderdelen heeft de monteur meestal
bij zich;
Mark voldoet aan alle wettelijke verplichtingen
(Scios gecertificeerd);
Heldere rapportage van inspectie en onderhoud;
Unieke Mark Onderhouds- en Storingscontracten,
klantspecifiek opgesteld;
Korting op het Mark Contract Combinatiepakket;
Altijd in de buurt door een uitgebreid netwerk van
eigen monteurs met landelijke dekking.

Goed geregeld:
een Onderhoudscontract
met Mark
De producten van Mark BV worden geroemd om hun lange levensduur.
Dat is niet alleen een kwestie van keuze voor de beste onderdelen. Het
is ook een kwestie van perfect onderhoud. Zoals het tijdig signaleren
van slijtage aan onderdelen. En tijdige vervanging hiervan, met
originele Mark onderdelen, om eventuele verdere schade te voorkomen
en een bedrijfszekere installatie te kunnen garanderen.
Met het Mark Onderhoudscontract hoeft u zich ook niet meer af te
vragen wanneer uw installatie toe is aan de verplichte periodieke
keuring. Mark BV, of de bij ons aangesloten installateurs, houden u
hiervan automatisch op de hoogte en spreken met u af wanneer het
onderhoud en/of de periodieke keuring u het beste schikt.
Uw installateur kan u over alle details van een Mark Onderhoudscontract informeren en het contract met u afsluiten. Dan hebt u de
zekerheid dat u ook wettelijk de zaken goed geregeld hebt.
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Standard of Priority Storingscontract?
U kiest natuurlijk voor het contract dat voor uw onderneming het
voordeligst is. Als daarbij een perfect functionerendklimaatsystem
essentieel is, kies dan voor een Mark ‘Priority’ Contract. In andere
situaties kan een Mark ‘Standard’ Contract geschikter zijn. Mark Servicecontracten worden per klant op maat gemaakt, waardoor u maximaal
profiteert van de service verlening.

Mark ‘Priority’
Storings Contract
•
•
•
•
•
•

Uw storingsprobleem wordt met voorrang binnen 36 uur behandeld;
U betaalt geen reisuren of kilometerkosten; alleen de uren die de
monteur daadwerkelijk maakt;
De storing wordt door een Mark monteur hersteld;
Herstel vindt plaats met originele, goedgekeurde onderdelen;
U ontvangt een helder storings- en herstelrapport;
Service-verlening op werkdagen na 18.00 uur en in het weekend
zonder extra kosten.

Mark ‘Standard’
Storings Contract
•
•
•
•
•
•

Uw storingsprobleem wordt met voorrang binnen 72 uur behandeld;
U betaalt geen reisuren of kilometerkosten; alleen de uren die de
monteur daadwerkelijk maakt;
De storing wordt door een Mark monteur hersteld;
Herstel vindt plaats met originele, goedgekeurde onderdelen;
U ontvangt een helder storings- en herstelrapport;
Service verleling op werkdagen na 18.00 uur en in het weekend.
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