Jura Servicetarieven 2017 – Ena & Impressa
(Excl. Jura Impressa X-line)

Als Official Jura Service Partner houden wij ons aan de richtlijnen van Jura. Dit betekent dat we
net als Jura de prijzen van de servicebeurt vaststellen in pakketprijzen. Dat betekent dat voor
één tevoren vastgesteld tarief uw machine weer in optimale conditie wordt gebracht.
Wij nemen alle Jura machines in behandeling, m.u.v. Jura Subito, Jura Giga en Jura X7/X9
machines. Voor tarieven van (professionele) Jura X-machines kunt u mailen naar
td@vanhilst.com.
De tarieven zijn vastgelegd in categorieën, waarbij materialen en uurloon zijn verrekend.
Er wordt vooraf een tarief vastgesteld en er zijn geen meerkosten voor materiaal.

TARIEVEN
Hieronder vindt u de tarieven voor het onderhoud. De servicecategorie wordt bepaald bij
inname van de machine op basis van type machine en leeftijd.
Voor de leeftijd is de aankoopdatum leidend – als u die niet meer heeft, dan kijken wij naar de
productiedatum van de machine.
Afhankelijk van leeftijd en type valt uw machine in de volgende categorie:

Jura Impressa A-line, C-line, E-line, F-line en ENA (micro)
Categorie

Leeftijd

Tarief

1

tot 5 jaar

€ 185,-

2

5-8 jaar

€ 215,-

3

8 jaar en ouder

€ 285,-

Jura Impressa J-line, S-line en Z-line
Categorie

Leeftijd

Tarief

1

tot 5 jaar

€ 205,-

2

5-8 jaar

€ 235,-

3

8 jaar en ouder

€ 305,-

U ontvangt na de servicebeurt een uitgebreid rapport. Wat er allemaal gedaan worden bij een
servicebeurt kunt u ook nalezen op www.juraonderhoud.nl.

Overweegt u een nieuwe machine aan te schaffen?
Wij bieden een inruilkorting van 10% als wij uw oude Jura compleet mogen innemen.
Mail naar td@vanhilst.com voor de mogelijkheden.

Nieuw telefoonnummer: 0850-656225
E-mail: td@vanhilst.com

www.vanhilst.com/td

De servicetarieven zijn verbonden aan de volgende voorwaarden:

1. machine valt binnen de JURA IMPRESSA-serie of JURA ENA-serie (excl. Impressa X-line);
2. goed onderhouden en op tijd uitgevoerde reinigings- en ontkalkingsprogramma’s;
3. beschadigingen van buitenaf worden niet gedekt door het service pakket. (Bijvoorbeeld
valschade, steentjes of water in de maalmolen etc.)
De leeftijd van de machine wordt vastgesteld aan de hand van de kassabon (aankoopdatum).
Als deze niet voorhanden is, geldt de productiedatum van de machine.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
Garantievoorwaarden:
1. Op alle nieuw vervangen onderdelen wordt 6 maanden garantie gegeven.
2. Bij gebrekkig onderhoud (reinigen, ontkalken, filters) na een servicebeurt vervalt de garantie
op de vervangen onderdelen.
3. Als een machine binnen de garantietermijn van 6 maanden terugkomt voor een andere
klacht dan de klacht die oorspronkelijk genoemd is, en de nieuwe klacht was in eerste instantie
redelijkerwijs niet waarneembaar, dan wordt het tarief bepaald op basis van
onderdelencalculatie.
4. Verder zijn al onze algemene verkoopvoorwaarden. Deze zijn te lezen op
www.vanhilst.com/voorwaarden.

Nieuw telefoonnummer: 0850-656225
E-mail: td@vanhilst.com

www.vanhilst.com/td

