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Bevestig uw Simo+ ServicePlan versie:

powered by Simovision®

Ik wens “Simo+ Basic” te bestellen
Ik wens “Simo+ Premium” te bestellen
Datum van ondertekening (DD/MM/YYYY):

Serienummer van toestel:

Ik bevestig een factuur voor Simo+ ServicePlan te ontvangen.
Het factuurbedrag is gebaseerd op de geselecteerde ServicePlan versie.

Verkoopsvoorwaarden / Privacy Policy:
Ik accepteer de Simovision® verkoopsvoorwaarden.

Meer info?

www.simovision.com/serviceplan

document versie nr.:
geldigheid voorwaarden:

SIMBE-SP-2022-102
2022

Ik heb het Privacy Beleid gelezen en ga hiermee akkoord.
De Verkoopsvoorwaarden en het Privacy Beleid
zijn beschikbaar op de Simovision® website.
Gelieve het volledig ingevulde document te verzenden via technics@simovision.be.

Uitsluitend een volledig ingevuld document wordt aanvaard.
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Verlengingsduur
Maximale contractduur
Jaarlijks preventief onderhoud
Planning

Uw maximale wachttijd voor het plannen van een interventie

Simo+ Basic
Jaarlijks verlengbaar

Simo+ Premium
Jaarlijks verlengbaar

(met stilzwijgende verlenging)

(met stilzwijgende verlenging)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Inbegrepen in dit Plan

Inbegrepen in dit Plan

Dit jaarlijks onderhoud vindt plaats tijdens 1 dag.

Dit jaarlijks onderhoud vindt plaats tijdens 1 dag.

Volgens beschikbaarheid (maximaal 5 werkdagen)

Binnen 24 uur

Verplaatsingskosten

Inbegrepen in dit Plan

Arbeidskosten van Service Engineers

Inbegrepen in dit Plan

Inbegrepen in dit Plan

10% korting in geval van bijkomende interventies

Inbegrepen in dit Plan

10% korting in geval van bijkomende interventies

0-72H

Interventietijd in geval van panne

Volgens beschikbaarheid

Termijn waarbinnen vervangtoestel voorzien
wordt in geval van langdurige panne

Volgens beschikbaarheid
(huurprijs : €750,- forfait)

0-72H (uitsluitend werkdagen)
(inbegrepen in dit Plan - type toestel o.b.v. beschikbaarheid)

Ten laste van eigenaar - In regie / volgens offerte

10% korting op alle te vervangen wisselstukken

Kosten voor het vervangen van wisselstukken

(uitsluitend werkdagen)

Uitlijning
Kalibratie van Energieniveaus

Profiteer van 1 plan met
tal van unieke voordelen
aan een scherpe prijs!
1 forfaitair jaarlijks tarief
voor preventief onderhoud

Geniet van onze
“FastLane” aanpak.

Stabiliteitstest energie

10% korting op:
- werkuren & wisselstukken
- verplaatsing voor
bijkomende interventies

Afstellen focuspunt(en)
Controle van sensoren
Software updates (uitgezonderd Windows updates)

*

Controle van geheugen en opslagcapaciteit

*

Inclusief vervangtoestel
Simo+ Basic
Simo+ Premium

Zuivering Oculair pad
Volledige reiniging van het toestel
Onderhoudsrapport

De vermeldde tarieven zijn steeds exclusief BTW.
* “In regie/volgens offerte”: tarieven in regie van toepassing**
** Jaarlijkse indexering van tarieven van toepassing

Geniet van uw aankoop
terwijl wij instaan voor de
goede werking ervan.

Onze gediplomeerde
Service Engineers
worden door de fabrikant
zelf getraind.

Toegang tot het netwerk

Voorwaarden

Activeer uw ServicePlan
en geniet van deze
unieke voordelen:

De “ServicePlan” formule is uitsluitend beschikbaar in combinatie met een Optovue (Visionix), Quantel Medical
of Ellex (by Quantel Medical ) toestel. De ServicePlan voorwaarden zijn beschikbaar via de Simovision® website.

€

650,-**

€

980,-**

Meer info?

www.simovision.com/serviceplan
SIMOVISION behoudt zich het recht voor een besteld «SIMO+
PREMIUM» service plan te weigeren als de technieker oordeelt
dat de staat v/h toestel niet langer voldoet aan de eisen.

