
Kontrollera dina kostnader och minska stilleståndstiden
Emotrons utökade garanti ger dig alla fördelar som din normala garanti har fast under en längre tid. Utbildad personal från Emotron hjälper dig 

alltid med de problem eller frågor du har, medan du har full kontroll över dina kostnader och viktiga åtgärder.

Emotrons utökade garanti är tillgänglig för alla Emotrons frekvensomriktare, mjukstartare och axeleffektvakter.

Din omriktare från Emotron är en hållbar produkt som kommer att vara användbar 
under många år framöver. Undvik risken för ökade kostnader för reservdelar och 
reparationer på lång sikt. Låt oss ta hand om din frekvensomriktare medan du 
koncentrerar dig på din verksamhet. 

CG DRIVES & AUTOMATION

Utökad garanti ger extra 
trygghet

Den utökade garantin 
täcker:
1. Normala/standardgarantivillkor förlängda till 3/5 år

2. Reservdelsstöd i upp till tio år efter att en  

 produktlinje har upphört

3. Support på plats i försäljningslandet för alla  

 omriktarstorlekar 

4. Lokala servicetekniker

5. Originaldelar från fabrik

   

Var beredd när det verkligen betyder något
Ibland går tiden väldigt snabbt. Standardgarantiperioden på din Emotronprodukt kan förlängas till att omfatta 3 eller 5 år från inköpsdatum. Är 

du inte säker på vad du ska göra just nu? Diskutera dina behov med din säljare och bestäm din förlängda garantiperiod inom tre månader efter 

köpet.



Kostnad
Kostnaden räknas ut beroende på storlek, konfiguration och den begärda garantiförlängningsperioden. Be om tillvalet ’garanti’ på den produkt 

du väljer.

Skydd
Den utökade garantin förlänger standardgarantin för din Emotron-produkt till 3 eller 5 år. Den utökade garantin täcker material- och 

arbetskraftskostnader, även om felet beror på normalt slitage.

Att få stöd och ersättning
För att få stöd eller ersättning, kontakta din servicepartner. Faktura eller följesedel som anger artikelnummer och registrerat serienummer är 

tillräckligt underlag för att få stöd under din förlängda garantiperiod.

Mörsaregatan 12, Box 222 25, SE-250 24 Helsingborg   T + 46 42 16 99 00  Email info.se@cgglobal.com   www.emotron.com
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We put all our energy
into saving yours

Emotrons kompletta serviceerbjudande innefattar:

aDrifttagning

aUtbildning

aTestanläggningar

a24/7 support

aFjärråtkomst

aApplikationsdiagnostik

aUnderhåll

aFörlängd garanti

aReparationer

aMaskinuthyrning


