DE SERVICE VAN LUBRON
In deze tijd leggen bedrijven zich steeds vaker toe op hun kernactiviteiten.
Werkzaamheden op het gebied van service en onderhoud worden daardoor
steeds vaker uitbesteed. Op grond daarvan spreekt het vanzelf dat wij veel werk
maken van de kwaliteit van de service die wij bieden.
Binnen de Lubron-organisatie vormt de service-afdeling de grootste -VCA*gecertificeerde- divisie. Niet alleen om tienduizenden apparaten en installaties
te onderhouden, maar vooral om daadwerkelijk inhoud te geven aan het
Lubron-motto: “Doen wat je belooft”. Wat wij beloven, is een snelle en vakkundige
behandeling van uw vraag over wat dan ook.
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SERVICE EN MÉÉR...
Als klant van Lubron mag u rekenen op zekerheid en duidelijkheid. Wij adviseren u graag bij producten,
de aanschaf en de nazorg. Zo komen we samen tot een totaaloplossing die het beste past bij uw
specifieke bedrijfssituatie. Die oplossing vullen wij vervolgens in met hoogwaardige service tegen vooraf
overeengekomen tarieven.

Een apparaat kopen is namelijk één, het vervolgtraject is wellicht nog belangrijker. Immers, de apparatuur
moet datgene doen waarvoor het bedoeld is. Snelle actie is soms vereist. Lubron heeft daarom voor u
een telefonische helpdesk en een dicht netwerk van servicemonteurs klaarstaan. De degelijkheid van
onze apparatuur maakt de kans op ontmoeting echter klein, tenzij… u kiest voor regelmatig onderhoud
op de apparatuur door het afsluiten van een serviceabonnement.

Periodieke inspectie van uw apparatuur maakt de kans op tussentijdse reparaties klein. Uiteraard houden
wij intern een nauwgezette administratie bij van de uitgevoerde inspecties.

Met al uw servicevragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze gratis helpdesk:
Telefoonnummer: 0162 235 012 of per e-mail: servicehelpdesk@lubron.eu

ONZE SERVICEDIENSTEN IN HET KORT:
66 Landelijk dekkend team van servicemonteurs op de baan, ook in het weekend.
66 Telefonische helpdesk.
66 24 uur per dag bereikbaar voor storingen.
66 In bedrijf stellen van onze apparatuur.
66 Servicecontracten op maat.
66 Ad hoc veldservice.
66 Periodieke preventieve controles en onderhoud.
66 Revisie en vervanging.
66 Onderdelen en instrumenten.
66 Werkplaatsservice.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
27062019
Mechelaarstraat 38, 4903 RE Oosterhout, Postbus 540, 4900 AM Oosterhout
WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER - WWW.LUBRON.EU

