
Underhållsavtal
SÄKRA DRIFTEN GENOM PLANERAT UNDERHÅLL

När resurserna är begränsade och kostnadsbesparingar redan gjorts är 
det klokt att förebygga dyra reparationer och akututryckningar. Genom 
att kontrollera underhållskostnaderna minimeras riskerna för dyrbara 
driftstopp.

Xylem Total Care Underhållsavtal
Ett underhållsavtal är ett kostnadseffektivt åtagande från Xylem, 
anpassat för dina speciella krav. Utrustningen hålls i gott skick med 
lägsta möjliga underhållskostnad.

Tillvägagångssätt
Med ingående kunskap om transport och behandling av vatten 
och avlopp kan våra tekniker dokumentera utrustningens skick i en 
heltäckande rapport. Därefter skräddarsyr vi ett underhållsavtal som 
innefattar ett förvalt antal besök per år.
    Vår breda kompetens innebär att vi kan ta hand om hela ditt system. 
Om ett driftstopp uppkommer tar vi reda på orsaken och vidtar 
åtgärder.

Långsiktig lönsamhet
Du sparar pengar med ett skräddarsytt underhållsavtal som är anpassat 
till dina speciella behov. Besparingen är normalt betydligt större än 
kostnaden för själva avtalet. 

Fördelar med Xylem TotalCare
När du tar Xylem TotalCare till hjälp får du säker och 
optimal drift, tack vare vår breda kunskap och resurser..

• Kontroll på din underhållsbudget 
• Förbättring av anläggningens prestanda
• Minskning av oväntade och dyrbara driftstopp 

och reparationer
• Utökad livslängd av utrustning

Fallstudie 1
Uppdrag:  Att få ner driftskostnaderna för kommunens 
anläggningar för dricksvatten och avlopp-, och hålla 
utrustningen igång med optimal verkningsgrad.

Lösning:  Efter en analys av underhållsbehovet på 
de olika pumpstationerna genomförde vi underhåll 
av utrustningen på plats. Efter besöket lämnade vi en 
skriftlig underhållsrapport. Utrustning som behövde 
repareras togs till närmaste Xylem-verkstad för 
bedömning, kostnadsförslag och reparation.

Pris
En årsavgift som baseras på avtalets löptid och 
kundens specifika behov. Kontakta din lokala Xylem-
representant för mer information.

Ta kontroll över dina 
underhållskostnader
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Vad kan Xylem göra för dig?

Skräddarsydda servicenivåer
Varje servideavtal är unikt och avspeglar 
den enskilda kundens behov, men 
normalt innehåller ett serviceavtal följande 
komponenter:

• Årlig underhållsbesiktning av utrustningen 
genom behörig Xylem-tekniker.

• Snabbt svar på begäran om icke akuta 
serviceåtgärder

Bättre kontroll av 
underhållsbudgeten
Rutinmässigt underhåll ger dig bättre kontroll 
av din underhållsbudget. Du betalar en fast 
årsavgift för att eliminera risken för haveri på 
grund av ett komponentfel och du minskar 
driftkostnaderna på längre sikt.

Lokal närvaro i global skala
Xylem erbjuder fördelarna med en global 
organisation med ett nätverk av lokala tekniker. 

Välj den servicenivå som passar 
dig. Servicenivån kan innebära 
ett eller flera planerade service-
besök besök per år beroende på 
vald tjänstenivå och täcka, reserv-
delar och akutbesök.

Genom att lägga dina processer i händerna på 
våra experter får du lokal tillgång till en global 
organisation för dina grundläggande behov, 
som högvärdiga reservdelar, specialverktyg, 
ingående produktkunskap.

Effektivisera med övervakning 
och styrning
Oavsett om du använder en eller flera 
komponenter i en installation kan vi leverera 
det du behöver - allt från startutrustning till 
styrdon och givare.

Originalreservdelar och garanti
När driftstopp bara inte får hända, kan du lita 
på vårt globala servicenät för att få Xylems 
originalreservdelar levererade - snabbt och 
effektivt. Alla reservdelar kommer med en 
fullvärdig garanti.
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Platinum

Guld

Silver

Brons

Enl. kunds 
önskemål.

Tillsyn 1 ggr/år el.l ök.
Fel av hjälpande
Reservdelar 10% rabatt.

Tillsyn 2 ggr/år.
Tillkommande erb. 10%.

Tillsyn 1 ggr/år
Tillkommande erb. 10%.


