SERVICES

Reparaties en eventuele vervangingen
van echografiesondes

VOORDELEN:

KWALITEITSSERVICE
LOW-COST
SNELLE SERVICE
GARANTIE

X-Sanatec biedt u een low-cost oplossing voor reparaties of
eventuele vervangingen van echografiesondes van ieder merk
en type. Hierbij wordt een behoud van optimale kwaliteit
gegarandeerd.
Wij willen ten alle tijden voorzien in de behoefte van onze
klanten. Het bieden van een oplossing voor uw probleem met
uw echografiesonde maakt hier deel van uit.
Wij beschikken over alle types van sondes van alle grootste
pioneers. Laat ons zorg dragen voor uw toestel zodat u zorg
kan dragen voor uw patient.

KWALITEITSGARANTIE WAAR U OP KAN REKENEN!

SIMPELE PROCEDURE:

PROBLEEM COMMUNICEREN
OPHALING EN REPARATIE
TERUGBEZORGING MET GARANTIE
EN EVALUATIERAPPORT
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SERVICES
SIMPELE PROCEDURE:

Stap 1: probleem communiceren
Er wordt een
echografiesonde.

probleem

vastgesteld

bij

de

U contacteert ons en deelt ons het probleem mee.
Wij bezorgen u een invulformulier. Hier vult u uw
contact- en sondedetails in.
Indien voorradig wordt u een vervangprobe voorgesteld.

Stap 2: ophaling en reparatie
De sonde wordt bij jullie opgehaald en door ons
nagekeken.
U ontvangt een offerte voor de reparatie van de sonde.
Indien u akkoord bent, wordt de sonde gerepareerd. Bent
u niet akkoord, wordt de sonde meteen teruggestuurd.
We garanderen u een snelle service zodat u uw sonde
niet lang hoeft te missen.
Eens de sonde gerepareerd is, wordt de capaciteit en de
gevoeligheid van de sonde getest.
Tijdens deze test wordt er een evaluatierapport
opgemaakt.

Stap 3: terugbezorging met garantie en evaluatierapport
Wij beschouwen de gerepareerde sonde als nieuw.
Daarom ontvangt u bij de terugbezorging een garantie
van 6 maanden.
Om jullie aan te tonen dat de sonde optimaal werkt,
ontvangt u van ons ook een evaluatierapport. (zie
afbeelding)
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