
Keep your 
business moving

– Pidä liiketoimintasi käynnissä



Arvokkaita etuja
Kalusto on sijoitus, ja Nilfiskin huoltopalvelu suojaa tätä sijoitusta ylläpitämällä  
Nilfisk-laitteen kestävyyttä ja toimintakykyä.

Nilfiskin palvelun avulla voit:

• Maksimoida toiminta-ajan ennakoivalla huollolla sekä ripeillä korjauksilla  

ja kunnostuksilla

• Suojata laitteiden arvoa kirjatuilla huolloilla ja nilfiskin hyväksymillä varaosilla

• Pitää huoltokustannukset pieninä ja ennakoitavina.

Nilfisk-huoltopalvelun tavoite on ylläpitää toimintakykyä kaluston koko käyttöiän ajan.  
Siten se auttaa varmistamaan siivouksen toimivuuden.



Nilfisk tarjoaa kolme  
huoltosopimusta, joista jokaiseen  
kuuluu ainutlaatuinen tarjous.
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Matkat Alennus
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Varaosat

Tarvikkeet Alennus  

Akut ja laturit Alennus  
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Jatkettu takuu

Huoltoraportit

Nimetty huoltoteknikko

Lainakone  

Viikonloppupalvelu  

Laadukasta palvelua  
oman mittakaavasi tarpeisiin

Nilfisk-huoltopalveluiden sopimusehtoihin ja 
yksityiskohtiin vaikuttaa paikallinen saatavuus.



Kumppani kaikissa vaiheissa
Nilfiskin huoltoteknikoilla on vuosikymmenten tietämykseen ja asiantuntemukseen 
pohjautuva koulutus ja sertifiointi, ja he ovatkin palvelusitoumuksemme perusta.

Heillä on käytössään työkalut ja ymmärrys, joiden avulla huoltoon liittyvät haasteesi 
pystytään ratkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Niinpä he tekevät enemmän 
kuin pelkkiä korjauksia: he auttavat asiakkaita hyödyntämään kaikkia Nilfisk-
laitteita mahdollisimman tehokkaasti.



Maailmanlaajuista tietoa, paikallista taitoa
Nilfisk on toimialansa maailmanjohtaja, mutta ylpeä kyvystään ratkaista paikal-
lisia haasteita – myös sellaisia, jotka ovat sinullekin tuttuja. Tiedämme, kuinka 
tärkeää on maksimoida käyttöaika, ja olemme sitoutuneet auttamaan sinua 
liiketoimintatavoittedesi saavuttamisessa toiminnan laajuudesta riippumatta.



800
ASENTAJAA

75K
ASIAKASTA

125K
LAITETTA

Anna meidän auttaa
Nilfiskin palvelutiimin jäsen voi auttaa sinua selvittämään,  

mikä Nilfiskin tarjoamista palveluista vastaa tarpeitasi  
ja prioriteettejasi laitteesi iästä riippumatta.

www.nilfisk.fi +358 207 890 602 asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com

Nilfisk on ammattisiivousalan johtava maailmanlaajuinen toimija.  
Nilfiskillä on yli 110 vuoden innovaatiokokemus, ja se on sitoutunut tarjo-
amaan luotettavia ratkaisuja ja laatutuotteita, jotka tekevät arkipäivästä 
turvallisemman, puhtaamman ja tuottavamman miljoonissa yrityksissä 
ja kodeissa eri puolilla maailmaa. Nilfiskillä on omia myyntiyhtiöitä yli 
40 maassa, ja sen tuotteita myydään yli 100 maassa.
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Nilfisk Oy
Koivuhaankuja 1
01510 Vantaa 
Puh.: 0207 890 602
asiakaspalvelu.fi @nilfisk.com
www.nilfisk.fi


