
// INDUSTRIENS BEDSTE SAMARBEJDSPARTNER

TID TIL AT SKIFTE FILTER?
De fleste er ikke i tvivl om, at bilen skal have skiftet oliefilter en gang imellem... 
Men husker du at PH Cleantec også skal have skiftet filter, for at virke optimalt?

VEDLIGEHOLD DIN 
PH CLEANTEC
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LAV EN RESERVEDELSAFTALE MED AVS
 - og lad os hjælpe dig med at din PH Cleantec altid virker optimalt
AVS tilbyder vores kunder, der benytter vores PH Cleantec produkter, at tegne en reservedelsaftale. En  
reservedelsaftale med AVS er individuelt tilpasset og vil sikre minimal nedetid og effektiv drift for  
enhedens levetid.  
 
Med en reservedelsaftale hos AVS får du ikke kun en leverandør, men en partner, der er behjælpelig med:
• Renere, sikrere og mere produktiv arbejdsplads
• Bedre drift
• Færre omkostninger
• Skræddersyet behovsdækning i netop din aftale.
• Kompetente og engagerede medarbejdere

I kan trygt overlade  planlægningen af filterskift til os, således at I får tid til at tage jer af jeres kerne- 
opgaver. Vi sørger for at kontakte jer og fremsende nye filtre efter aftalte intervaller, således at jeres  
produktion forløber optimalt hver dag, uden eventuelle uforudsete hændelser og omkostninger. 
 
Hvornår PH Cleantec skal have skiftet filter afhængig af forbrug samt om der bruges olie. Hvis I selv øn-
sker at overvåge enheden, skal I huske at tjekke filtret, der sidder i den blå beholder på enheden.

Filtre 
Vi sælger ikke sorte filtre!
Det hvide filter er rent
Det sorte er brugt

Filtrenes placering 
Filtret sidder i den blå 
beholder på enheden
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RESERVEDELSAFTALE
Ja tak, jeg vil gerne lave en reservedelsaftale med AVS Danmark.
Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

Dato:

Firma 

Navn:

Adresse:

Postnr.  By

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-mail:

Behov
Vi har behov for filterskift hver                        måned

Levering
      Jeg ønsker at blive kontaktet, når det er tid til filterskift
      Jeg ønsker at AVS automatisk sender nyt filter, når det er tid til filterskift
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Kundes underskrift AVS Danmark


