Serviceabonnementen
Dé zekerheid van optimaal comfort!

Advies
Uw Abel&co-installateur geeft u gratis advies

Meer weten over Abel&co
serviceabonnementen?

over de servicemogelijkheden. Hij zal u ook

Kijk dan op www.abelenco.nl

aangeven welk maandbedrag van toepassing

of bel gratis 0800 - 023 23 34.

is bij de cv-ketel, combiketel, het warmwater
toestel of airconditioner in uw woning.
Eén ding kunnen we u echter op voorhand
zeggen: Bij Abel&co bent u verzekerd van
de beste service, tegen de laagst mogelijke
abonnementskosten.

Postbus 4003
5004 JA Tilburg

T 013 581 08 59
0800 023 23 34

info@abelenco.nl
www.abelenco.nl

RJP1700036_Abelenco_Folder_Serviceabonnementen_A5FC5.indd 2-3
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Serviceabonnementen
Keuzes via uw Abel&co-installateur

Uw Abel&co-installateur heeft altijd
de ‘waakvlam’ aan als het gaat om

Abel&co Onderhoud*
Periodieke onderhoudsbeurt

het verlenen van service. Hij houdt

Abel&co Service Plus*

Abel&co All-in*

Periodieke onderhoudsbeurt

Periodieke onderhoudsbeurt

Storingen verhelpen

Storingen verhelpen
Vervanging materialen

op professionele wijze uw cv-ketel,
combiketel of warmwatertoestel in
optimale conditie, zodat uw comfort
een vanzelfsprekendheid blijft.
Hij staat garant voor gedegen
onderhoud, snelle reparaties en het
adequaat v erhelpen van storingen.

Via het abonnement Abel&co Onderhoud

Met het abonnement Abel&co Service Plus

Via het abonnement Abel&co All-in bent

krijgt uw toestel periodieke onderhouds-

verricht uw Abel&co-installateur periodieke

u verzekerd van een uiterst compleet

beurten. Uw installateur verricht periodiek

onderhoudsbeurten. Ook staat hij garant

servicepakket. Uw Abel&co-installateur

onderhoud dat nodig is voor de veiligheid

voor het kosteloos verhelpen van storingen.

verricht kosteloos periodieke onderhouds-

en het ongestoord functioneren van het

Eventuele materiaalkosten zijn voor uw

beurten en verhelpt alle storingen. Ook de

toestel. De kosten voor de p
 eriodieke

rekening.

eventuele materiaalkosten komen voor

onderhoudsbeurten, met uitzondering

rekening van de installateur. U kunt het

van materiaalkosten, komen voor rekening

All-in-abonnement afsluiten voor mini-

van de Abel&co-installateur.

maal 3 jaar. Dit abonnement geldt enkel
voor bepaalde typen toestellen.

*

Wilt u gebruikmaken van deze
service en dienstverlening?

Komt uw toestel voor een
serviceabonnement in aanmerking?

Bij niet-nieuwe toestellen:
‘eerst saneren, dan abonneren’

Dan biedt de Abel&co-installateur u keuze

In principe kunt u voor alle merken en typen

Bij toestellen die al enige tijd in gebruik zijn,

staan vermeld op de achterzijde van het contract-

uit 3 abonnementsmogelijkheden:

cv-ketels, combiketels, airconditioners, venti-

kan uw installateur een ‘sanering’ wenselijk

formulier ‘Abel&co serviceabonnement’.

latie- en WTW-units en warmwatertoestellen

achten. Hij zal het toestel dan op uw kosten

Abel&co Onderhoud
Abel&co Service Plus
Abel&co All-in

een Abel&co Onderhoud en Abel&co Service

eerst in optimale staat b
 rengen. Daarna is

Plus abonnement afsluiten. Het hoeft geen

uw serviceabonnement van kracht.

nieuw toestel te zijn. Ook is het niet vereist

Voor nieuwe toestellen of voor toestellen

dat het toestel bij een Abel&co-installateur is

die u eerst bij Abel&co heeft geleast, is een

gekocht.

sanering niet nodig.

De volledige ‘Algemene Voorwaarden Service’ die
betrekking hebben op deze abonnementsvormen

Het abonnement Abel&co All-in geldt alleen
voor bepaalde t ypen toestellen. Vraag uw
Abel&co-installateur naar de voorwaarden.

www.abelenco.nl
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