
Voorkomen is 
beter dan genezen

Het kan zomaar gebeuren: de zaak zit vol gasten en prompt valt er een koeling 
uit… Daar zit niemand op te wachten. Want als chef, bediening of ondernemer 
heb je hele andere zaken aan je hoofd. Een koeling hoort gewoon te werken. 
Kies daarom voor een onderhoudscontract. Onze koeling-APK verkleint de kans 
op problemen en je bent verzekerd van een monteur binnen 24 uur. Zo houden 
jij en collega’s het hoofd - en de producten - koel in het heetst van de strijd.

Laat ons voor je koeling zorgen, dan houd jij meer tijd over voor het 
verzorgen van je gasten. Bespaar tijd, geld en een hoop stress want 
met een onderhoudscontract staan Foster en Gamko 24/7 paraat.  
Zo houden we samen het hoofd koel.

Wat houdt een onderhoudscontract in?   1 x per jaar preventief onderhoud 
  Gratis APK-keuring: je koeling wordt gecheckt op 20 technische punten

Waarom een onderhoudscontract?   Voorkom onnodige storingen of reparaties door preventief onderhoud
  Bespaar in stroomgebruik door vitale onderdelen tijdig te vervangen 
     Service door een ervaren Foster- of Gamko-monteur die vrijwel alle  

onderdelen ter plaatse heeft zodat de koeling direct wordt gerepareerd
  Geniet langer van je koeling

Onverhoopt toch een storing?    Met een onderhoudscontract heb je voorrang in de wachtrij:  
je wordt binnen 1 werkdag geholpen, ook buiten kantooruren en  
in het weekend (exclusief voor contractklanten)

  10% korting op voorrijkosten
  10% korting op arbeidsloon 

  15% korting op verbruikte onderdelen

Meer service & minder 
storingen met de  
koeling-APK

Houd je hoofd koel
Service & onderhoud
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Interesse? www.gamko.nl/onderhoud


