GE Consumer & Industrial
Power Protection

Infoblad

Garantiecontracten
Met deze GE UPS hebt u een zeer
betrouwbaar systeem gekocht. U hebt dan
ook het recht om een systeem te
verwachten dat vele jaren probleemloos zal
werken. Op basis van de uitstekende
kwaliteit van onze producten – verzekerd
door SixSigma processen – biedt GE
fabrikantgaranties naast de normale
garantieperiode.

De kosten van een stroomuitval omwille
van een niet-operationele UPS in
combinatie met een uitval van het
stroomnet, kunnen hoger zijn dan de prijs
van de UPS-installatie. Zelfs de garantie
dekt niet alle vereisten en behoeften voor
deze kritieke toepassingen. Bijgevolg moet
hieraan bijzonder aandacht worden
geschonken.

Veel moderne installaties vereisen echter
een uiterst hoog beschikbaarheidniveau.

Om uw individuele behoefte te dekken,
biedt GE bijzondere pakketten die de
standaardgarantie uitbreiden.

Serviceniveau op maat
Voordelen
•
•
•
•
•
•

Totale steun van GE vanaf de eerste dag
van gebruik
Vult de hiaten van de standaard-garantie
Gegarandeerde reactie en interventie van
GE’s Field Service Team
Toegang tot GE’s noodvoorraad voor
onmiddellijke levering van onderdelen
Systeemanalyse door middel van
afstandscontrole en diagnostiek via IRIS+
Automatische overschakeling van contract
naar standaard-servicecontract na de
garantie

Contracttypes
Warranty_PLUS
Warranty_INSPECTION
Warranty_SERVICE

Technische steun en gegarandeerde interventietijden
Jaarlijks onderhoud
Een combinatie van PLUS en INSPECTION voor maximale steun

hoog

Garantieperiode

Na garantieperiode

NIEUW

Serviceniveau

Overzicht

Uitgebreid
Correctief

SERVICE

Basis

gemiddeld
INSPECTION
PLUS
Garantie
laag
Einde van garantie

Bedrijfstijd

GE-contracten tijdens garantie - NIEUW
GE-contracten na garantie

Contracteigenschappen
Afhankelijk van het contracttype zult u de volgende service ontvangen:
•
•
•
•
•

24/7 technische steun van ons plaatselijk Field Service Team of Central Response Centre
Gegarandeerde aanwezigheid ter plaatse binnen de afgesproken tijd (1 werkdag, 12, 6 of 4 uur)
24/7 gegarandeerde beschikbaarheid in onze voorraad van de meest gebruikelijke onderdelen
voor uw UPS
Eén jaarlijks onderhoudsbezoek om de UPS en bedrijfscondities te analyseren
Gratis RM&D met IRIS+ tijdens jaarlijkse inspectie

Voor meer informatie en contractgegevens, raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger
of After Sales & Service team:
België

T +32 9 265 21 11
E service.b@ge.com

Oostenrijk

T +43 1 662 468 00
E service.at@ge.com

Duitsland

T +49 180 4437378
E service.g@ge.com

Polen

T +48 22 519 4219
E service.pl@ge.com

Frankrijk

T +33 3 23 50 70 66/67
E service.f@ge.com

Spanje

T +34 93 736 57 53
E service.e@ge.com

Italië

T +39 02 42421
E service.it@ge.com

Zwitserland

T +41 44 804 7070
E service.ch@ge.com

Nederland

T +31 53 573 0 444

UK
en Ierland

T +44 116 2905271
E service.uk@ge.com

E service.nl@ge.com
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