BasisPlus & BasisØkonomi
Hvad er vigtigst for dig - pris eller fleksibilitet?
FORDELE
•
•
•
•
•
•

Fuld fleksibilitet i din serviceaftale
Fast pris på dit serviceeftersyn
Forbrugsmaterialer inkluderet
20 % besparelse på BasisØkonomi
Døgnåben akuttelefon
Minimeret nedetid

* Besparelsen er beregnet ud fra eksisterende Vestas Basis
Plus aftaler og i henhold til standard prisen for kontrakten

Vestas har udviklet to nye servicekoncepter til service af Vestas kW-vindmøller i Danmark.
Konceptet gør det muligt for dig at sammensætte en serviceaftale, der passer til dine behov
- og så til en konkurrencedygtig pris.

BasisØkonomi
Hvis prisen er det afgørende for din årlige mølleservice, så finder du i BasisØkonomi en
serviceaftale med de nødvendige serviceeftersyn til en besparelse på 20 %* af dine årlige
serviceomkostninger. I kontraktens 5 årige løbetid får du to årlige serviceeftersyn og alle
forbrugsmaterialerne i den faste service af din mølle med i prisen.

BasisPlus
Kontakt os for at høre mere på
telefon 70 22 50 01
Mandag-fredag:
Akuttelefon:

07.00-18.00
Døgnåbent

Hvis fleksibilitet og valgfrihed er det vigtigste for dig, så giver BasisPlus dig muligheden for
at tilpasse din årlige mølleservice præcist til dit behov. Skal du for eksempel have vindmølleovervågning og levetidsforlængelse med i prisen? Eller er en vingerodsscanning mere
nødvendig?
Med en 3 årig serviceaftale gennem BasisPlus 3 kan du frit vælge en ekstra tillægsservice,
mens du med en 5-års kontraktperiode i BasisPlus 5 får tre valgfri tillægsservices oven i
prisen.

Vestas Service Danmark
Herningvej 5 . 6920 Videbæk . Danmark
Tlf: +45 7022 5001 . Telefontid man. - fredag 7.00 – 18.00
service-dk@vestas.com . vestas.dk

Dit behov – dit valg
Omkostninger som forbrugsmaterialer og køretid faktureres ofte separat i andre basis servicekontrakter, hvilket gør det svært
at gennemskue dine reelle omkostninger. I vores serviceaftaler, BasisPlus og BasisØkonomi, får du ingen uforudsete ekstraomkostninger, da vi inkluderer alle omkostningerne i forbindelse med dine to årlige planlagte serviceeftersyn.
Vælger du en BasisPlus aftale kan du vælge mellem både BasisPlus 3 og 5. Hvis du vælger BasisPlus 3 kan du vælge 1 option i
tabellen nedenfor. Vælger du BasisPlus 5 kan du frit vælge hvilke 3 optioner, du vil have inkluderet i din serviceaftale.

BasisPlus 3

BasisPlus 5
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