dmg mori lifecycle services

customer first –
Vores 5 serviceløfter!
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bedste priser
på reservedele

bedste priser på
spindelservice

reducerede
serviceomkostninger

vores skjold til
din produktivitet

inspektioner

Topkvalitet til attraktive priser. Det lover vi!

customer first
Vi har lyttet!
Servicekvalitet i top til attraktive
priser fra DMG MORI.
+45 70 21 11 12

”Vi har godt nyt til dig: Vores service- og reservedelspriser har været gennem en total
revision. Med de 5 serviceløfter vil vi leve op til dine høje krav til servicekvalitet til
attraktive priser.”
CUSTOMER FIRST muliggøres via integreringen af DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
og DMG MORI COMPANY LIMITED til én global koncern inden for værktøjsmaskiner.
Vi vil gerne give de heraf følgende fordele videre til dig og dermed fremme et stabilt og
succesrigt partnerskab på lang sigt.
Kontakt os – dit salgs- og serviceteam hjælper dig gerne!
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garanti for bedste pris på
originale reservedele

2

spindelservice til de bedste priser
direkte fra producenten

reservedele

NYHED

NYHED
Hvis du et andet sted kan få en reservedel, som vi tilbyder eller har
leveret, til en pris, der er 20 % lavere, giver vi dig med det samme
100 % af prisforskellen. Garanteret!*

så enkelt er det
Send en e-mail med vores tilbuds- eller ordrenummer og det billigere
alternative tilbud eller internet-linket til den alternative udbyder til:
service.denmark@dmgmori.com
Spar endnu mere i DMG MORI online shop. Få flere oplysninger på
bagsiden.
*	Forudsætning: Vores reservedel er leveret efter den 01. 09. 2016. Den alternative reservedel er
100 % identisk – ingen reparation, kopi eller anden version. Det drejer sig om en ny del med
identisk garantifrist og -indhold. Leverancens omfang og mængde er identisk. Den alternative
del har samme tilgængelighed.

Maksimal producentkompentence til nye, attraktive priser –
DMG MORI spindelservice!

spindelreparation

reservespindelservice

Professionel reparation med fuld
omkostningskontrol.

Du kan frit vælge: Renoverede
ombytter-spindler eller nye
spindler til omgående anvendelse.

++ Fast pris uden ekstra
omkostninger
++ 9 måneders garanti
++ Udskiftning af drejegennemføringen er inkluderet

++ 9
 eller 18 måneders garanti
++ Mere end 1.000 spindler til
omgående levering

bedste pris

spindelreparation fra € 9.990,–
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tydeligt reducerede serviceomkostninger
i kraft af nye anvendelsestillæg
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vores skjold
til din produktivitet

service

NYHED

NYHED

Fra nu af ingen rejse- og andre ekstraomkostninger! I stedet indfører
vi et anvendelsestillæg til dækning af vores udgifter. Det betyder en
prisfordel for dig på op til 50 %!

Reducerede driftsomkostninger, højeste maskintilgængelighed
og maksimal præcision gennem hele din maskines livscyklus –
DMG MORI Service Plus!

nye servicepriser

maintenance plus

++
++
++
++
++

++ V
 edligeholdelse fra producenten til højeste maskintilgængelighed.
Vores regelmæssige vedligeholdelse giver dig de bedste betingelser.

Anvendelsestillæg som fast pris
Enkeltstående beregning pr. serviceordre og tekniker
Ikke længere nogen beregning af udgifter efter teknikerens køretid
Ikke længere kilometerpenge
Ingen udgifter til administration og smådele

servicecompetence plus
++ V
 i vedligeholder din maskine sammen med dig og viser dig alle nødvendige trin, så du selv kan udføre vedligeholdelsen for fremtiden.

prisfordel

nye servicepriser, en besparelse på op til 50 %

du finder mere om vores plus-produkter på: serviceplus.dmgmori.com
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eftersyn – ydeevne
genskabt 100 %

€

dmg mori
eksempler på bedste priser
spindelreparation
garanti for bedste pris
18.000 SK40
spindelreparation

fra

€ 9.990,–

reservespindelservice
garanti for bedste pris

ANERKENDT
Full power til de anerkendte DMG MORI-teknologier. Sikring af
optimalt etablerede produktionsprocesser ved hjælp af maskineller komponenteftersyn.

18.000 SK40
reservespindel

fra

€ 13.290,–

garanti for bedste pris
18.000 SK40
spindel ny

fra

€ 15.990,–

highlights
++
++
++
++

 ange maskintyper til en fast pris
M
100 % genskabelse af ydeevnen
Komponenteftersyn i producentkvalitet
Ekstra softwareopdateringer og mulighed
for udvalgte eftermonteringer
++ Højeste kvalitet på grund af omfattende
afsluttende tests
++ Garanti på den samlede ydelse
++ Enten hos dig eller på fabrikken

service plus
MAINTENANCE PLUS
pr. maskine / vedligeholdelse / år

fra

€ 1.800,–

SERVICECOMPETENCE PLUS

fra

€ 2.200,–

bestil nemt og hurtigt,
fragtfrit!
eksempler på bedste priser på reservedele

fra

€ 40,–

Aksialskrå-kuglelejer

fra

€ 170,–

reservedele
eksempler på bedste priser på vedligeholdelsessæt
Økonomiske, originale reservedele i en komplet pakke:
Eksempel på vedligeholdelsessæt DMU 65 monoBLOCK®

fra

€ 590,–

DMG MORI Denmark ApS
Snaremosevej 188A, DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 70 21 11 12
service.denmark@dmgmori.com, www.dmgmori.dk

shop.dmgmori.com
gratis forsendelse!

Og spar endnu mere!
Fig.: Vedligeholdelsessæt CTX 410

Originale reservedele, kursustilbud og tilbehør
et overblik over alle produkter – døgnet rundt:
shop.dmgmori.com
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Sensorer /
nærhedsafbrydere

