OCS PREVENTION

Předvídat, připravovat,
předcházet
Naše služba preventivní údržby zajišťuje, že potenciální poruchy jsou omezeny na minimum.
Prostřednictvím pravidelných inspekcí může OCS podporovat vás a vaši investici proti
neprodukčním situacím. Nic není dražší než ztracená výroba a náklady na nouzové opravy.

Stručná prevence:
• Kontrola celkových funkcí se zvláštním zřetelem na klíčové komponenty.
• Úpravy jedinečných funkčních bodů (údržbářské práce).
• Údržba a preventivní výměna klíčových komponent a dílů běžného opotřebení.
• Servisní zpráva stávajícího systému.
• Doporučený seznam součástí, které je třeba objednat, s uvedením priority pro náhradní díly,
jako jsou záruční díly a spotřební materiál. Nabídka a dodací lhůta v ceně.

DOHODA O SERVISNÍM BALÍKU
PREVENCE OCS
• Přesné datum nasazení bude s vámi dohodnuto
cca. 4–6 týdnů před plánovaným nasazením.
Servisní oddělení OCS pro to stanoví schůzku v
koordinaci s klientem a servisními techniky.
• Mimo provozní požadavky - např. o víkendech,
svátcích atd. - jsou možné, ale budou podléhat
zvláštním hodinovým sazbám.
• Tam, kde požadavky na služby zahrnují potřebu
externích odborných znalostí, je pro zajištění účasti
nutné plánování a koordinace.
• Pokud jedna ze stran nedodrží dohodnuté datum
doručení z důvodu nepředvídaných událostí mimo
její kontrolu (například porucha, stávka, výluka atd.),
bude mezi stranami co nejdříve dohodnuto nové
datum.

• Musí být zaručen volný vstup do dopravníkového
systému, zejména na hnacích stanicích.
• Veškerá požadovaná zvedací zařízení musí být
dodána klientem.
• Pokud to čas po kontrole a dostupnosti náhradních
dílů na místě dovolí, může být proveden schválený
servis.
• Pokud lze servisní návštěvu rozšířit tak, aby
vyhovovala dohodnuté údržbářské službě, bude
fakturace zvýšena podle „Ceníku hodinové sazby
OCS“.
• Je-li smlouva zrušena méně než dva týdny před
datem nasazení, OCS si vyhrazuje právo fakturovat
storno poplatek ve výši max. 50% dohodnuté ceny.

• Systém musí být před kontrolou v čistém stavu.
• Aby bylo možné provést kontrolu, může být nutné
na krátkou dobu zastavit jednotlivé sekce.

P L AT E B N Í P O D M Í N K Y
Platební podmínky podle
OCS Consultancy Agreement.

Servisní kontakt
Pane Lars Stensson
Tel. +46 33 23 34 42 nebo e-mail: service@ocs.se
Není součásti tohoto balíčku
(bude nabízeno samostatně)
• Mechanické a elektrické náhradní díly
• Řídicí systém hardwaru
• Čištění systému během inspekce / údržby
• Konsignační sklad
• Podpora systému OCS DC
• Podpora prvního řádku PLC

Autorská práva
Tato smlouva je chráněna autorskými právy OCS a
nesmí být jakýmkoli způsobem použita proti třetím
stranám bez našeho souhlasu.

