NYTT SERVICEKONCEPT

Vi finns med dig hela vägen,
från behov till underhåll.

KONTAKT
+46 31 705 06 87
info@joab.se

VÅRT FOKUS, ER LÖNSAMHET
Med vårt servicekoncept JOAB Vision tar vi
driftsäkerheten i er fordonsflotta till en helt ny nivå. Läs
mer nedan om vilka servicenivå vi kan erbjuda för att se
till att er fordonsflotta sköts på bästa möjliga sätt.

JOAB VISION STANDARD
Enkelhet för underhåll! Vi sköter servicen över er flotta på plats, eller
hos någon av våra verkstäder. Servicetekniker från Joab går grundligt
igenom ert aggregat vid service. Vi lämnar sedan över protokoll och
föreslår eventuella åtgärder!

JOAB VISION PREMIUM
Fler möjligheter för optimering! Utöver service så erbjuder vi
möjligheten till vår digitala plattform. Vi hjälper till med uppdaterad
mjukvara utöver den vanliga supporten via modem. Likt Standard så
servar vi kontinuerligt och föreslår lösningar samt förebyggande
åtgärder!

JOAB VISION TOTAL
En drift i trygghet! Fullserviceavtal där vi axlar ansvaret för service
och reparation på er flotta. Vi inkluderar uppdatering av mjukvara.
Och vi ger möjligheter till justeringar/optimering av ert aggregat. Vi
möter er på plats, eller i någon av våra verkstäder. Vi håller
kontinuerlig kontakt för bokning och support!

JOAB VISION PLUS
Ibland krävs anpassade lösningar, här hittar vi vägen tillsammans. I
kombination med ett avtal, eller som en separat lösning.

SERVICENIVÅER
JOAB VISION STANDARD
2 servicetillfällen per år.
20% rabatt på reservdelar i samband med reparation.
Vi sköter planering /erbjuder bokning.

JOAB VISION PREMIUM
2 servicetillfällen per år.
20% rabatt på reservdelar i samband med reparation.
Inkluderade mjukvaruuppdateringar via modem.
Joab Connected Solution.
Vi sköter planering /erbjuder bokning.
Möjlighet att köpa till extra garanti.

JOAB VISION TOTAL
2 servicetillfällen per år.
Fullreparationsavtal som sköts direkt av Joab.
Tillgängligt över hela Sverige.
20% rabatt på reservdelar vid ej avtalsgiltiga
reparationer.
Joab Connected Solution.
Inkluderade mjukvarujusteringar/optioner via modem.
Reparationer koordineras av Joab (Egen verkstad,
Servicebuss, JAS)

JOAB VISION PLUS
Individuella inspektionsavtal för kontinuerlig
översyn.

