
Bij Foster en Gamko produceren we onze koelingen met toewijding en precisie. 
We leveren Europese kwaliteit zodat de gebruiker jarenlang onbezorgd profiteert 
van duurzame apparatuur. Na de installatie is het aan jou, als gebruiker, om 
de apparatuur optimaal te laten functioneren. Door goed onderhoud gaat 
iedere koeling langer mee en wordt tevens op de terugkerende energiekosten 
bespaard. Tijdens het eerste jaar* koelen kun je, bij technische ongemakken, 
altijd terugvallen op de fabrieksgarantie. Die krijg je van ons. 

Wij snappen dat je ook na het eerste jaar* niet téveel tijd wilt steken in het bijhouden van de apparatuur.  
Een koeling moet tenslotte gewoon goed koelen, zodat kostbare tijd besteed kan worden aan het verzorgen 
van de gasten. Daarom bieden wij de mogelijkheid om direct na het aflopen van de fabrieksgarantie de 
garantieperiode te verlengen tot 5 jaar. We noemen dit Onderhoud met Verlengde Garantie (OVG).

Voorkom:  Onnodige storingen of onnodig oponthoud tijdens openingstijden.
 Gevolgkosten van downtime van de apparatuur (zoals derving).
 Onvoorziene reparatiekosten van koeltechnische onderdelen en arbeid- en voorrijkosten  

tijdens de verlengde garantieperiode.

Verzeker je van:  Service binnen 24 uur bij onverhoopte storingen.
 Service buiten kantooruren en in het weekend (exclusief voor contractklanten).
 De beste service door onze eigen ervaren monteurs die de producten tot in detail kennen  

en er snel en vakkundig mee overweg kunnen.
 Het gebruik van originele onderdelen, dit bevordert de levensduur van de apparatuur.
 Besparing op stroomgebruik doordat de vitale onderdelen tijdig vervangen worden.

Verleng de  
garantieperiode  
naar 5 jaar

Wil jij ook volledig  
zorgeloos koelen?
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Interesse? www.gamko.nl/onderhoud

Kies ook voor Onderhoud met Verlengde Garantie en profiteer direct van de voordelen, 5 jaar lang!



Spelregels

Hoe werkt het?
Direct bij aanschaf van de koeling sluit je een 
onderhoudscontract af voor 5 jaar. Dit doe je rechtstreeks bij 
Foster en Gamko.

Wij zorgen ervoor dat de Verlengde Garantie automatisch ingaat 
op de dag dat de fabrieksgarantie afloopt. Ook daar hoef je dus 
niet naar om te kijken. Zo zijn niet alleen de kosten gedekt, maar 
profiteer je ook van snelle service bij problemen en wordt de 
koeling uitstekend onderhouden door professionals. Een zorg 
minder!

Vanaf het moment van leveren geniet je direct van alle voordelen 
van een onderhoudscontract. De eerste onderhoudsbeurt 
plannen we kort na het einde van het eerste jaar.

Nadat de eerste 5 jaar voorbij zijn, vervalt de Verlengde Garantie en 
wordt het OVG automatisch omgezet naar een regulier preventief 
onderhoudscontract, met 1 x per jaar preventief onderhoud en 
de bijbehorende voordelen. Zo blijf je ook na 5 jaar verzekerd van 
goed draaiende koelapparatuur. Foster en Gamko koelingen die 
goed verzorgd worden gaan met gemak 10-15 jaar mee.
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* Bij Foster apparatuur geldt: tijdens de eerste twee jaar kun je terugvallen op de fabrieksgarantie.

** Voorwaarde voor het in stand houden van de Verlengde Garantie is dat de factuur voor het onderhoud jaarlijks wordt voldaan.

Wat kost het?
We zijn blij dat je ons het vertrouwen geeft om de koelingen 
te onderhouden. We geven je graag een speciale instapprijs: je 
betaalt voor het eerste jaar slechts 99 euro per koeling.

De reguliere prijs voor onderhoud is 151 euro per jaar voor 
de eerste koeling (tarief 2023). Geef je meerdere koelingen in 
onderhoud, dan krijg je 25% korting op de andere koelingen die 
op hetzelfde adres staan.

Extra betalingskorting?
Het onderhoud wordt altijd jaarlijks gefactureerd**. Mocht je 
interesse hebben om het bedrag voor 5 jaar Onderhoud met 
Verlengde Garantie in één keer af te rekenen, dan maken we 
graag een extra scherp voorstel op maat.

Meer informatie of een offerte aanvragen?
Kijk op de website gamko.nl/onderhoud
of mail naar: service.nl@foster-gamko.com


