
S I T E C H  S E RV I C E 

S U P P O RT  S O L U T I O N

®



SITECH Service Support Solution

* Inkluderer ikke kalibrering, reparation, dele og fragt

 

STARTER

Telefonsupport
1

 2.499,- / år

STANDARD

Telefonsupport

TCC licens-abonnement til 
trådløs informationsstyring 
og fjernsupport

2
 4.999,- / år

SMART 3Telefonsupport 

TCC licens-abonnement til 
trådløs informationsstyring 
og fjernsupport 

En-dags træning 

Årlig inspektion*

13.999,- / år

S4-programmet består af  3 forskellige pakker på system-
niveau, der som minimum giver dig betalt telefonsupport. 
Du kan frit vælge hvilken pakke, der passer til dit behov og 
derved holde styr på omkostningerne.  



Med alle pakker er det muligt at tilføje 
yderligere service og supportydelser.
Se nedenfor, hvilke tilføjelsesprogrammer 
du kan vælge.

ADD-ONS

6-10 systemer

5% rabat
11-15 systemer

10% rabat
15 + systemer
15% rabat

LOYALTY PROGRAM

Som loyal kunde opnås højere rabat ved at  
tilføje flere systemer til S4-programmet.

Dato Underskrift*

Firmanavn

* med din underskrift accepterer du SITECHs salgs- og leveringsbetingelser.

Kontaktnavn

GCS LoadriteSPSEarthworks Systemer ialt

Bemærkninger:

Kontakttelefon

Softwareopdateringer

Softwareopdatering Earthworks

Opstart + instruktion

Udvidet garanti - hardware 

Uddannelse SITECH Academy 

Business Center - HCS

VisionLink

Insight HQ

Årligt - alle systemer, ekskl. Trimble Earthworks

Årligt - dog første 5 år i Earthworks gratis

SITECH tekniker på stedet

Pr. år - inklusive første år

Modulopbygget dagskurser

Softwarepakke til tegning

Indsigt i operationelle data

Materialestyringsportal



Tel: 7025 4414
support@sitech.dk
mail@sitech.dk
www.sitech.dk

Kontaktinformation: 

SITECH Danmark A/S
Mossvej 9
8700 Horsens

 
Vi forbeholder os ret til ændringer uden
forudgående advis. Vi henviser til vores  
generelle salgs- og leveringsbetingelser,  
som kan hentes på www.sitech.dk 

Hver pakke i S4-programmet er gældende  
for 1 år, der automatisk fornys for endnu  
et år, med mindre andet er aftalt.  
Ved udløb af bindingsperioden, kan 
kontrakten opsiges med 30 dages varsel 
inden udgang af bindingsperiode.

Alle priser er ekskl. moms 
Gældende indtil 31.12.2018


