Hako Huoleton

Joustava ja turvallinen vuokrapalvelu

Huoleton vuokrakonepalvelu
• Siivouspalvelun tuottamisessa tarvittavat koneet käyttöösi ilman investointeja.
• Kiinteä kuukausiveloitus kattaa koneen lisäksi myö huolto- ja korjauskulut.
• Kulut helppo budjetoida -> Ei yllättäviä kustannuksia koneiden korjauksista.
• Joustava sopimus jopa 3 kuukauden irtisanomisajalla
• Kustannuksia vain niistä koneista jotka ovat tuottavasssa käytössä
• Aina optimaaliset koneet käyttökohteen mukaan.
• Hako huolehtii koneiden kuljetuksista

Hako Huoleton

Joustava ja turvallinen vuokrapalvelu
Keskity siivouspalvelun tuottamiseen ja anna meidän huolehtia
koneista. Hakon Huoleton -vuokrapalvelusta löydät juuri sinulle
sopivan palvelutason. Vaativiin kohteisiin suosittelemme X-tasoa,
johon sisältyy myös kuluvat tarvikkeet. Kevyempiin kohteisiin voit
valita M tai L-tason palvelusopimuksen. Tämän lisäksi voit täydentää
palvelua pluspalveluilla, jos vaikka kaipaat varakonetta palvelutason
varmistamiseksi.

Valitse sopiva palvelutaso
• Valittavanasi on kolme palvelutasoa käyttökohteen vaatimusten mukaan.
• Kevyempiin kohteisiin perustaso, jolla saat koneen käyttöösi.
• Vaativampii kohteisiin tarpeen mukaan kattavammat palvelutasot koneiden
jatkuvan käytettävyyden turvaamiseksi.
Palveluna voit lisätä kokonaisuuteen mm. varakonepalvelun.

Kone ja pääomakulut

X

X

X

Varaosat

X

X

X

X

X

Huollon työveloitukset
Kulutusosat (Imukumit, reunakumit)

X

Vasteaika

36 h

36 h

24 h

Irtisanomisaika

12 kk

3 kk

3 kk

Fleet recorder
Varakonepalvelu

Hako – Ympäristöystä-

Jokapaikassa ja lähellä

Osto, vuokra, leasing

Pidämme huolta

vällinen alusta asti

Tehokas ja kattava myynti-

Tarjoamme sinulle useita

Hakon kattava huoltover-

Perintömme on jättää jäl-

ja huoltoverkostomme takaa

houkuttelevia hankinta ja

kosto ja nopeat varaosatoi-

keemme puhdas planeetta.

helpon asioinnin ja nopean

rahoitus vaihtoehtoja

mitukset takaavat koneesi

Tästä syystä luonnonvaro-

avun tarvittaessa.

toiminnan päivästä toiseen..

jen, ympäristön, ja ilmaston
suojeleminen on osa kaikkia Hakon toimintoja. Pro-

Puhtaasti ja turvallisesti

sessit ovat sertifioitu

Koneemme täyttävät kor-

riippumattomien tahojen

keimmat laatustandardit.

toimesta. Lisää tietoa jatku-

Luotettavaa laatua ”Made

vasta sitoutumisestamme

by Hako”

www.hako.com

IS

O

01

TÜV NORD CERT
GmbH

9001/ 140

Oy Hako Ground & Garden Ab
Vanha Porvoontie 256 C
01380 Vantaa
09 87 007 33
hako@hako.fi
www.hako.fi

