
CARE ®   
CARE LIGHT ®  

  SDK TRAC Eftermontering

 Montering 3.495,-

 Årligt abonnement 1.189,-
Opkræves særskilt forud

  Udvidet reklamationsret
Jvf. særskilt aftale

 Premier   Powertrain + Hydraulic 

Periode ______ år Timer _________

Kr. ______________  Betales kontant
! !       Indregnes 
! ! !  i maskin/handel

Maskintype:

_____________________________

Stel nr./enheds nr.:

_____________________________

Kr. pr. drifttime:

_____________________________

Kunde:

_____________________________

CVR:

_____________________________

Adresse:

_____________________________

Mobil:

_____________________________

Mail:

_____________________________

Kundens accept dato: ______________

Kundens underskrift:

______________________________________

SDK CARE

S. D. Kjærsgaard A/S • 70 225 700 • www.sdk.dk

 Powertrain

SERVICEAFTALE

S. D. Kjærsgaard A/S underskrift:

______________________________________

SDK CARE
®
  SERVICEAFTALE PROGRAM

CARE

CARE LIGHT

SDK Express
Levering 
inden kl 
07.00

       99,-   

     129,-

Filtre Olie, 
arbejdsløn 
og kørsel

24/7/365
service 
gebyr 
v/udkald
RABAT:

  50%

  40%

SDK 
Trac
årligt

1189,-

1189,-

SDK Mobility
Erstatnings-
maskine ved 
nedbrud.*

Teknisk 
update og 
vejledning

Mulighed for 
udvidet 
reklamations
-ret

Sikkerheds
eftersyn
inkl. 
arbejdsløn

   495,-   

   995,-

* afregnes efter kørte timer.

SERVICE
WATCH



BETINGELSER
CARE aftaler kan skriftligt opsiges med 3 måneders varsel 
efter 5 sammenhængende service. Care LIGHT kan skriftlig 
opsiges med 1 måneds varsel.

FAKTURERING AF 
CARE - AFTALEN
Der faktureres i henhold til maskinens serviceintervaller. 

Ovennævnte servicepriser er en fast prisaftale som 
indeholder servicedele, olier, arbejdsløn samt kørsel. 
Reservedele, væsker, tilkald, samt arbejde som ikke er 
omfattet af foreskrevet service, faktureres særskilt. Evt. 
monteret udstyr og partikelfilter er ikke omfattet af aftalen.

OM SDK TRAC

SDK TRAC enheden er en GPS enhed, som viser maskinens 
placering. Udstyret med alarm når det er tid til næste 
serviceeftersyn.  SDK følger og adviserer løbende. Med 
SDK TRAC opnår du en korrekt servicering af din maskine 
og i tilfælde af tyveri, er der mulighed for hurtigt at 
lokalisere maskinens position. 
Du kan selv opnå adgang til systemet, enten via internettet 
eller en smartphone. Kontakt SDK. 

NB: Udfyldes af S. D. Kjærsgaard A/S

Kontrakt nr.:

_____________________________

Serviceinterval:

_____________________________

Sælger initialer:

_____________________________

Diverse:

SDK CARE
SERVICEAFTALE

S. D. Kjærsgaard A/S • 70 225 700 • www.sdk.dk

CARE LIGHT
Aftalen indeholder at SDK adviserer når det er til til service. 
SDK kan komme ud og udføre dette eller sørge for at der 
bliver sendt de nødvendige filtre til service.




