Installation Package
SPARE PARTS
WARRANTY
SUPPORT

Voorwaarden
• Installatie van de machine
(inclusief brackets indien van toepassing)

• Software installatie

Geen omkijken naar installatie

(indien u geen PrismaPro gebruikt
geldt een toeslag*)

De installatie van uw Fast & Fluid dispenser tot in de puntjes
voor u uitgevoerd, inclusief installatie van de software.
Vervolgens wordt alles uitgebreid getest. Een medewerker krijgt
training in de bediening van de machine en leert waar op moet
worden gelet bij het onderhoud.
Het Installation Package van Fast & Fluid Care: snel en
probleemloos van start met uw nieuwe dispenser.
Indien gewenst wordt ook de shaker/mixer geïnstalleerd.
Informeer naar de mogelijkheden.
Bij aanschaf van het Installation Package krijgt u 10% korting
op de Spare Parts Warranty van 3 of 5 jaar. Tevens ontvangt u
6 maanden Full Service gratis na de installatie.

Geen concessies aan
kwaliteit met

Scan de QR-code voor
het overzicht van alle
Fast & Fluid Care producten.

Het beste voor uw Fast & Fluid machine is
ook het beste voor uw business. Kies daarom
voor de support kracht van Fast & Fluid
Care. Daarmee kiest u voor cost control,
bedrijfszekerheid en een uitgebreid service
netwerk dat u nooit in de steek laat.

• Canisters afvullen met pasta en
ontluchten van de pompen
• Uitleg over functioneren en
onderhoud van de machine
aan de bediener(s)
• Na installatie ontvangt u gratis
6 maanden volledige service
• 10% korting op Spare Parts
Warranty producten.
* Een calibratie is niet standaard inbegrepen, maar kan op verzoek wel worden
uitgevoerd (prijsopgave op aanvraag).

Geldig voor de dispensers
geïnstalleerd in:
• Nederland
• Italië
• België
• Polen
• Duitsland
• Verenigd
• Frankrijk
Koninkrijk

Neem contact op met
onze
helpdesk
fast-fluid-care@idexcorp.com

+31 (0) 252 240 800

Driven by passion
Fast & Fluid Management B.V. PO Box 220, 2170 AE Sassenheim, The Netherlands, www.fast-fluid.com

