Thermo King onderhoudscontracten:
koel met een gerust gevoel!
Bij geconditioneerd vervoer valt of staat het waarborgen van de producten met een
goed werkende koelinstallatie. Thermo King heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en ontwikkelt waar
nodig steeds weer nieuwe technologieën om deze kwaliteit op peil te houden of zelfs naar een nog hoger
niveau te brengen. Om de kwaliteit te waarborgen is goed en preventief onderhoud één van de belangrijkste
factoren om onnodige stilstand te minimaliseren en uiteindelijk de kosten laag te houden.
Om het onderhoud zo optimaal mogelijk uit te voeren biedt Thermo King Transportkoeling twee vormen van
onderhoudscontracten, te weten Maintenance Plus en Comfort Plus.
Maintenance Plus is een onderhoudsabonnement waarbij u
verzekert bent dat alle door Thermo King voorgeschreven inspectieen onderhoudsbeurten uitgevoerd worden.
Olie, brandstof- en luchtfilters, koelvloeistof en (v- en/of
multigroef)snaren zijn inbegrepen. Zo bent u verzekerd van
regelmatig onderhoud tegen een vast tarief per jaar. De jaarlijks
verplichte lekdichtheidstest is inbegrepen.
Wanneer u kiest voor een Maintenance Plus abonnement ontvangt u 15 % korting op de door ons
verbruikte onderdelen. Deze korting is reeds verwerkt in het tarief.
Maar ook op aanvullende reparaties die buiten het abonnement vallen, krijgt u 15 % korting op de
onderdelen. Dit geldt uiteraard alleen wanneer Thermo King Transportkoeling de reparatie uitvoert.
Maintenance Plus kan uitgebreid worden met een temperatuurvergelijkingstest
en uiteraard behoort onderhoud op locatie tot de mogelijkheden.
Reparaties aan kapotte of versleten onderdelen alsmede reparaties uitgevoerd in het buitenland zijn niet
inbegrepen in het Maintenance Plus abonnement.
Naast de hierboven beschreven voordelen van het Maintenance
Plus abonnement biedt Thermo King Transportkoeling ook het
Comfort Plus contract aan. Comfort Plus is een full service
onderhoudscontract. Dit biedt aanvullende zekerheden bovenop het
Maintenance Plus abonnement.
Samen met u maken wij een contract op uw behoeften toegespitst.
De voordelen op een rij:
• Vaste jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten;
• Duidelijke tarieven zonder verrassingen;
• Optimale betrouwbaarheid van uw apparatuur;
• Minimalisering administratie van onderhouds- en reparatiefacturen;
• Eén duidelijke en overzichtelijke factuur;
• Jaarlijkse, halfjaarlijkse, 3-maandelijkse of maandelijkse facturatie;
• 24-uurs hulpverlening, nationaal en/of internationaal;
• Uitsluitend toepassing van originele onderdelen;
• Automatische oproepbrieven voor periodieke controle- en servicebeurten
en de jaarlijkse CFK-keuring;
• Automatische software-update;
• Werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde
Thermo King monteurs;
• Doorgaans een hogere restwaarde van uw
Thermo King koelmachine.
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Maintenance Plus

Comfort Plus

(onderhoudsabonnement)

(full service OHC)

A-beurt (controle) inclusief olie en
koelvloeistof (indien nodig).





B-beurt (onderhoud) inclusief olie,
filter(s), droger en koelvloeistof.





C-beurt (onderhoud) incl. olie, filter(s),
droger, koelvloeistof en (v- en/of
multigroef)snaren.





Reparaties (defecte en versleten
onderdelen, lekkages, etc.).





Software updates.
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Thermo Assistance 24/7 pech hulp.
Garantstelling buitenland.
Reparatie kosten buitenland.
Call-out kosten buitenland.
Lekdichtheidstest (wettelijk verplicht)
Oproepbrieven voor onderhoud en
lekdichtheidstest.
Temperatuurvergelijkingstest
Overwerk bij reparaties (niet bij
gepland onderhoud!).
Service op locatie.
Reparatie DAS/CargoWatch.
Dekking overige TK accessoires.
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TracKing contract
Financiering hardware



Communicatiekosten (silver, gold,
platinum abonnement)
Onderhoud en reparatie hardware
TracKing.
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