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A TASKI gyári garancia a gyártási és kivitelezési hibákra vonatkozik. A TASKI 
szervizcsomagjai  garantálják az optimális teljesítményt a TASKI gépek 
garanciaideje alatt és után.
Az optimális működési hatékonyság érdekében ügyfeleinknek ajánljuk, hogy 
előfizessenek a TASKI IntelliGold szolgáltatásra az automata takarítógép 
flottájuk számára, amely hatékony szervíz szolgáltatást biztosít. Az IntelliGold 
szolgáltatási szerződés ugyanazokat az előnyöket biztosítja, mint a Gold 
szerződés, de a karbantartás tervezhetőbb a TASKI Intellitrail-nek 
köszönhetően, amely folyamatosan monitorozza az üzemórát, az akkumulátor 
állapotot és még sok egyéb mutatót.
A megelőző karbantartási programjainkat szakembereink arra való 
hivatkozással hívták életre, hogy a gépek egész élettartamuk során újszerűek 
maradjanak. A TASKI technikusai évenkénti képzéseken vesznek részt annak 
érdekében, hogy biztosítsák a kifogástalan minőségű szervíz szolgáltatást. 
Minden szükséges TASKI felszereléssel rendelkeznek, a mobil internet, laptop 
és okostelefon használata lehetővé teszi számukra, hogy teljesen mobil 
egységként működjenek a helyszínen a szervízelés során.

A garanciaszerződések célja, hogy 
alacsonyabb költségeket 
biztosítsunk a Taski gép teljes 
élettartama alatt.

Ezt a következő módon érjük el:

• Költségmegtakarítás és
kiszámíthatóbb költségek

• Kevesebb meghibásodás és
nagyobb hatékonyság

• Hosszabb élettartam
• Folyamatosan tökéletes tisztítási

és szárítási eredmények
• Saját karbantartás

A TASKI több, mint 60 év tapasztalattal rendelkezik a 
svájci minőségű padozattisztító gépek gyártása terén. 



Szervízcsomagok: bronze, silver, gold

BRONZE SILVER
SILVER 

INTELLI
GOLD

GOLD 

INTELLI

Munkadíj és utazási költség ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kibővített garancia ✘ ✓ ✓ ✓ ✓
Megelőző átvizsgálás ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Javítások (sürgősségi szervíz, 
Kivéve visszaélés / rongálás) ✘ ✓ ✓ ✓ ✓
Válaszidő ✘ 72óra 48óra 48óra 24óra

Alkatrészek ✘ ✓ ✓ ✓ ✓
Akkumulátorok és töltők ✘ ✘ ✘ ✓ ✓
Intellitrail ✘ ✘ ✓ ✘ ✓
Tartozékok ✘

Kedvezmény
✘ ✘ ✘ ✘

Cseregép ✘ ✘ ✘
Választható 
költség

Választható 
költség

Visszaélés és rongálás ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A részletek és futamidők minden szerződésben megtalálhatóak a TASKI futamidők&kondíciók paragrafusban.
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A Diversey mindig is az élet segítője és 
annak úttörője volt és az is marad. 
Folyamatosan forradalmi tisztítási és 
higiéniai technológiákat biztosítunk, 
melyek ügyfeleinknek teljes 
magabiztosságot adnak minden globális 
szektorunkban. Charlotte, Észak-Karolina, 
(Egyesült Államok) székhelyű Diversey 
mintegy 9000 embert foglalkoztat 
világszerte, és 2016-ban körülbelül 2,6 
milliárd dollár nettó árbevételt ért el. 
További információk: www.diversey.com, 
vagy kövessen bennünket a közösségi 
médiában.

TASKI vezető gyártó a padozattisztító gépek terén. A 
tervezés, fejlesztés és gyártás is Svájcban történik.

A TASKI gépek 56 országban vannak jelen világszerte.
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