
Vedligeholdelseskontrakter
SIKRER UDSTYRETS OPPETID 

Med stramme ressourcer og udgiftsbesparende foranstaltninger over 
hele linjen leder virksomheder efter smarte måder til at forebygge dyre 
reparations- og nødopkald. Ved at kontrollere vedligeholdelsesomkost-
ningerne sikrer I udstyrets maksimale oppetid.

Hvad er det
En vedligeholdelseskontrakt er en omkostningseffektiv serviceafta-
le fra Xylem TotalCare, der er skræddersyet til at imødegå jeres speci-
fikke krav og budgetter. Den er ideel til kunder, der vil anvende deres 
nøgleressourcer på deres kerneforretning, men alligevel nyde godt af 
faste vedligeholdelsesomkostninger, reduceret risiko for uplanmæs-
sige stop og komplet overensstemmelse med miljø, helbred og sik-
kerhedskrav. Udstyret forbliver i en god stand med de lavest mulige 
vedligeholdelsesomkostninger.

Hvordan virker det
Baseret på omfattende kendskab til vand- og spildevandstransport, do-
kumenterer vores højt kvalificerede specialister udstyrets status i en om-
fattende rapport. Vi udfærdiger derefter en vedligeholdelseskontrakt, 
der specificerer et fordefineret antal årlige besøg i specielt udstyrede 
biler.
    Med vores brede kompetence servicere vi ikke kun pumper, men 
rørinstallationer, ventiler, kontrolsystemer og styringen. Hvis der skulle 
opstå en fejl, leder vi efter årsagen til dette og afhjælper problemet.

Hvorfor det giver mening
En skræddersyet vedligeholdelseskontrakt, der passer til jeres krav er en 
god måde at spare penge. Generelt beløber besparelser sig faktisk til 
betydeligt mere end omkostningerne for en årlig kontrakt. 

Hvorfor Xylem TotalCare
Når I arbejder med Xylem TotalCare services, opnår 
I sikker, optimal drift, dette er sikret igennem vores 
brede teknologiske ekspertise inden for vand og 
spildevand.

• Overhold vedligeholdelsesbudgettet 
• Optimer anlæggets ydelse
• Undgå uventede og dyre nedbrud 

og reparationer
• Forlæng levetid

Casestudie
Udfordring:  At reducere driftsomkostninger til kom-
munale vandanlæg og spildevandsanlæg og få udsty-
ret til at arbejde med optimal effektivitet.

Løsning:  Efter vurdering af vedligeholdelsesbehovene 
for pumpestationerne udførte vi en vedligeholdelse af 
udstyret på stedet. Der blev udarbejdet en skriftlig ved-
ligeholdelsesrapport efter besøget. 

Pris
Betalinger for vedligeholdelseskontrakter er baseret på 
en fast pris, afhængig af udstyret og det ønskede servi-
ceniveau – bronze, sølv eller guld.

Hold vedligeholdelsesom-
kostningerne nede
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Hvad kan Xylem gøre for jer?

Skræddersyede serviceniveauer
Mens hver vedligeholdelseskontrakt er unik 
og afspejler individuelle kundekrav, indehol-
der den typiske vedligeholdelseskontrakt ge-
nerelt en af disse komponenter:

• Årligt service eftersyn af pumper udføres af 
autoriserede Xylem serviceteknikere

• Alle forbrugsvarer
• Hurtigt svar på opkald

Bedre kontrol over  
vedligeholdelsesbudgettet
Med planlagt vedligeholdelse får I en bedre 
kontrol over vedligeholdelsesbudgettet. I be-
taler et fast årligt beløb for at eliminere risiko-
en for nedbrud og reducerer driftsomkostnin-
ger på lang sigt.

Hvert serviceniveau omfatter et eller to 
planlagte besøg om året. Alle kontrakter 
kan tilpasses.

Lokal tilstedeværelse
Ved at lægge jeres kritiske processer i hæn-
derne på vores eksperter, får I lokal adgang 
til en global organisation, som f.eks. kvalitets-
dele, specialiserede værktøjer, solidt produkt-
kendskab og procesekspertise.

Boost effekten med overvågning 
og kontrol
Uanset hvad I skal bruge, et eller flere udstyr i 
en installation, kan vi skaffe det I ønsker – alt fra 
opstartsudstyr til controllers og sensorer.

Originale dele og garanti
Når nedetid ikke er et tema, kan I stole på at 
vores globale servicenetværk leverer originale 
Xylem-reservedele – hurtigt og effektivt. 

Guld

Sølv

Bronze
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