VAN DER SPEK B. V. VIANEN

AFTERSALES

WWW.VANDERSPEK.NL

•

VAN DER SPEK PRODUCTIEPLUSPLAN®

Optimale inzet van uw machine door inspectie en advies op locatie.

•

VAN DER SPEK FILTERPLUSPLAN ®

Met originele onderdelen en filters uw machine optimaal en tegen

de laagste operationele kosten laten presteren.

•

VAN DER SPEK ONDERHOUDSCONTRACTEN

Vaste kosten per draaiuur, zodat u weet wat uw kostprijs is.

•

MACHINE VOLGSYSTEMEN

Met behulp van realtime volgsystemen advies op maat voor service
en support.

WILT U MEER WETEN OVER DE VERSCHILLENDE
AFTERSALES MOGELIJKHEDEN?
Informeer bij onze adviseur aftersales John de Heijde naar de beste
mogelijkheden voor uw machinepark.
☎ 06 82 31 89 70
john.de.heijde@vanderspek.nl

SNELWEG NAAR SERVICE EN SUPPORT

VAN DER SPEK B.V. VIANEN

AFTERSALES

WWW.VANDERSPEK.NL

Om uw machine optimaal te laten presteren tegen de laagst mogelijke
operationele kosten, hebben de veelzijdige machines van Hyundai tijdig
en professioneel onderhoud nodig. Daarbij horen de oliën en filters die
de fabrikant voorschrijft. Dit komt de continuïteit en levensduur van uw
machine ten goede. Juist onderhoud is voordelig, het niet plegen van
onderhoud kost u een vermogen!

VAN DER SPEK FILTERPLUSPLAN®
Als gebruiker van een bouw-, recycling-, wegenbouw- of overslagmachine houdt u zich niet dagelijks bezig met het in top conditie houden
van uw machine. U wilt er geld mee verdienen! De goed opgeleide
technici bij Van der Spek nemen deze zorg graag voor u uit handen. Zij
kunnen u op vele manieren van dienst zijn. Een van deze manieren is het
Van der Spek Filterplusplan®.
De operationele kosten van uw machine gaan omlaag doordat:
✓ Wij uw Hyundai via HiMate monitoren en advies op maat geven*
✓ U automatisch nieuwe filters ontvangt wanneer deze aan
vervanging toe zijn
✓ U maar liefst 20% korting ontvangt op alle originele filters
✓ U bovendien 10% korting ontvangt op alle andere originele
onderdelen die u voor deze Hyundai bestelt
✓ U 5% korting ontvangt op onderhoudsbeurten met olie die u door
Van der Spek laat uitvoeren in combinatie met het Filterplusplan®.
✓ U gratis een extra jaar 50/50 garantie ontvangt bovenop de
Hyundai garantie**
Sluit nu het kosteloze Van der Spek Filterplusplan® af om voor al deze
voordelen in aanmerking te komen. Het Filterplusplan® geldt ook voor
gebruikte machines uit het programma van Prima Hyundai Premium
Used®.
Neem voor meer informatie contact op met de vertegenwoordiger in uw
regio of met onze adviseur aftersales John de Heijde op 06 - 82318970 of
via john.de.heijde@vanderspek.nl.
** 50/50 garantie is enkel van toepassing op een nieuw aangeschafte Hyundai.(slijtagedelen uitgesloten)
U ontvangt het derde jaar gratis extra 50/50 garantie tot maximaal 4500 uur bovenop de standaard 2 jaar
Hyundai garantie. */** Een Hyundai mini/midi heeft geen HiMate en geen 50/50 garantie.

