JURA servicetarieven 2021
Bodart & Co hanteert vaste servicetarieven voor onderhoud en reparatie buiten de garantietermijn.
Enkel geldig voor Jura machines met één koffiemolen, uitgezonderd GIGA X3 en GIGA X3C.

JURA volautomaten < 8 jaar*
				

		

Zonder hoofdcomponenten 		
Met hoofdcomponenten		

98,00 euro
218,00 euro

JURA volautomaten > 8 jaar* 		
Zonder hoofdcomponenten
98,00 euro		
						Met hoofdcomponenten		258,00 euro
Jura toebehoren
Kopjeswarmers, Cool Control WIFI			
		
Cool Control 								

98,00 euro
85,00 euro

Deze prijzen zijn
- inclusief 21% BTW,
- exclusief externe onderdelen (deksel, lade, residucontainer,...)
- exclusief transportkosten (60,50 euro incl. BTW (ophalen + terugbezorgen)
- exclusief eventuele handelingskosten die uw JURA dealer in rekening kan brengen (max. 25,00 euro)
* Uitgaande van de datum van ingebruikname. Indien deze niet aantoonbaar is, wordt de productiedatum
aangehouden.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2021.

JURA Hospitality Center
Terbekehofdreef 60-62 | 2610 Wilrijk
helpdesk@bodartservicehouse.be
Hotline België 0900 100 21
betalende dienst € 0,5/min met een maximum van 10 min
of 03 260 67 64

Ma 08:30 - 12:00 & 14:00 - 17:00
Di - Vrij 08:30 - 17:00
Za 09:00 - 13:00
(uitgezonderd juli & augustus)

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Druk-en zetfouten voorbehouden.

Werkzaamheden die binnen een service worden uitgevoerd:
-

Uitlezen van de statistieken, gebruiksinstellingen en eventuele storingen;
Diagnose vaststellen met behulp van de uitgelezen gegevens en genoemde aandachtspunten /serviceverzoek;
Uw JURA machine wordt beoordeeld op de door JURA gestelde kwaliteitseisen en waar nodig worden preventief onderdelen
vervangen volgens de JURA richtlijnen;
Eventuele software-updates worden in uw JURA machine geladen;
Uw JURA machine ondergaat een eindcontrole en wordt getest op alle functies;
Afhankelijk van de diagnose wordt een reinigings- en/of ontkalkingprogramma uitgevoerd;
Uw JURA machine wordt grondig in- en uitwendig gereinigd.

Voorwaarden servicetarieven:
-

Uw koffie volautomaat is goed onderhouden en zowel filterwisselingen als reinigings- & ontkalkingsprogramma’s zijn op tijd
uitgevoerd met gebruik van uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.
Kostprijs voor het herstel van schade veroorzaakt door externe factoren zoals water, bliksem, brand, vorst, overschrijding van
onderhoudsmeldingen e.d. wordt gebaseerd op onderdelencalculatie.

Garantie: op de uitgevoerde werken heeft u 3 maanden garantie.

Opties voor het transport van uw JURA machine
1.
2.
3.

Breng een bezoek aan de JURA Hospitality Center in Wilijk.
Bezorg uw toestel aan uw geautoriseerde JURA dealer.
Laat het toestel thuis of op het werk ophalen en terugbezorgen.

Binnen de garantieperiode betaalt u geen transportkosten.
Na de garantieperiode bedraagt de transportkost 60,50 euro incl. BTW (ophalen + terugbezorgen).

www.be.jura.com

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Druk-en zetfouten voorbehouden.

