
DeLaval InService™  

Förmånsprogram 
Ökad trygghet – lägre kostnader



Grunden är regelbunden förebyggande 
service där DeLaval servicetekniker 
gör service efter vilken driftstid du 
har på din mjölkningsanläggning. 
Till detta kan du lägga ett program 
för de förnödenheter du behöver för 
din mjölkproduktion som t ex filter, 
spendopp, diskmedel etc. Enklare och 
tryggare kan det inte bli. 

GULD, SILVER eller 

BRONS

Du bestämmer själv vilken trygghets-
nivå som passar dig och din 
mjölkproduktion.

DeLaval InService™ Förmånsprogram

DeLaval InService™ serviceavtal 
En trygghet för dig, dina kor och din 
mjölkningsanläggning. Genom ett 
serviceavtal försäkrar du dig om att 
du får regelbunden förebyggande 
service. Serviceavtalet är grunden 
och ger dig många fördelar:

•  Ökad trygghet
•  Optimal funktion och färre  
 driftsstörningar i din mjölknings- 
 anläggning
•  Förutsättningar för att producera  
 mjölk av högsta kvalitet
•  Kortare mjölkningstid
•  Förutsättningar för en god juver- 
 hälsa
•  Lägre timtaxa vid all service
•  Rabatter och unika erbjudanden

Oavsett vilken nivå du väljer får du 
njuta av fördelarna med DeLaval 
InService™.

•  Ett professionellt utfört arbete av  
 DeLavals servicetekniker. En  
 gång om året genomför vi  
 anläggningstest enligt ISO  
 6690:2007 så att du vet att din 
 anläggnings kondition och  
 prestanda uppfyller kraven. 

•  Din servicetekniker kan ge dig  
 råd om hur du kan förbättra din  
 mjölkningsanläggning och dina  
 mjölkningsrutiner.
 
•  Vi byter slitagedelarna i din  
 anläggning efter driftstimmar.  
 Vilka delar som behöver bytas   
 beror på hur många driftstimmar  
 din mjölkningsanläggning har gått  
 sedan senaste servicetillfället.

•  Vi använder alltid DeLaval  
 originaldelar. Alla reservdelar är  
 noga utvecklade och testade för  
 att ge en fungerande helhet så att  
 du kan producera kvalitetsmjölk. 

•  DeLaval åtar sig att göra service  
 i utsatt tid och inom rätt service- 
 intervall.

•  Serviceavtalet är rullande och  
 gäller fram till någon part säger  
 upp det.

En helhetslösning på service 
och förmödenheter

DeLaval InService™ 
Förmånsprogram är 
ett enkelt program 
som ger dig möjlig-
heten att skapa trygg-
het och bekvämlighet 
i din vardag.



Som Bronskund får du: 

•  5% rabatt på ordinarie  
 timtaxa vid förebyggande  
 service och akutservice.

Villkor:  
•  Serviceavtal skall finnas  
 på din mjölkningsanläggning.  
•  Förebyggande service ska  
 vara utfört minst en gång  
 under de senaste  
 24 månaderna.   

  

Som Silverkund får du:

• 10% rabatt på ordinarie tim-  
 taxa vid förebyggande  
 service och akutservice.
• 30% rabatt på utvalda  
 gummidelar vid före- 
 byggande service.

Villkor:  
•  Serviceavtal skall finnas på   
 din mjölkningsanläggning.  
•  Förebyggande service ska   
 vara utfört minst en gång  
 under de senaste 12 måna- 
 derna eller inom 2 000 drifts- 
 timmar beroende på vad som  
 inträffar först.

 
•  Förebyggande service på   
 VMS ska utföras minst tre   
 gånger per år.  

Som Guldkund får du:

•  5-15% rabatt på en stor mängd  
 förbrukningsvaror beroende på  
 hur mycket du köper per år.
• 10% rabatt på tillbehör
• 10% rabatt på ordinarie timtaxa  
 vid förebyggande service och  
 akutservice.
•  30% rabatt på utvalda gummi- 
 delar vid förebyggande service.
•  Unika erbjudanden 4 gånger/år.

Villkor:  
•  Serviceavtal skall finnas på din 
    mjölkningsanläggning.  
•  Förebyggande service ska vara  
    utfört minst en gång under de 
    senaste 12 månaderna eller  
 inom 2 000 driftstimmar bero- 
    ende på vad som inträffar först. 
•  Förebyggande service på VMS  
 ska utföras minst tre gånger per  
 år.      

 
 
•  Att du köper förbrukningsvaror 
    av DeLaval för minst 5 000  
    kronor under ett kalenderår.

DeLaval InService™ Förmånsprogram

Du får guldförmåner från dag 1 
– ansök redan idag!

Trygg

Tryggare

Tryggast 

Brons

Silver

Guld 



DeLaval InService™ Förmånsprogram
Att gå med i DeLaval InService™ Förmånsprogram 
kostar inget. För att du ska kunna gå med krävs det 
att du har ett giltigt serviceavtal med DeLaval för din 
mjölkningsanläggning. 

Som Guldkund får du följande fördelar:
• 5-15% rabatt på en stor mängd förbrukningsvaror enligt  
 tabellen nedan.
• 10% rabatt på tillbehör
• Varorna levererade direkt hem till gården.
•  Alltid ha de förbrukningsvaror du behöver hemma.
•  Hjälp med att välja rätt produkter efter dina 
   förutsättningar.

Hur vill du handla?
Du har två val. Handla av din DeLaval servicetekniker 
eller i DeLaval webbutik. Om du väljer din servicetekniker 
kommer han att kontakta dig regelbundet för att stämma 
av dina behov. Ange själv hur ofta du vill bli kontaktad. 
Väljer du webbutik beställer du själv och kan lägga upp 
favoritlistor på det du behöver regelbundet. Även här kan 
du få hjälp att välja rätt och komma igång. 

Ansök nu och få förmånerna direkt. Villkoret för att du ska 
få behålla guldmedlemskapet är att du har handlat utvalda 
förbrukningsvaror för minst 5 000 SEK under de senaste  
12 månaderna. 

Volym årsinköp 
1)

Rabatt på 
diskmedel

och spendopp

Rabatt övriga  
förbruknings- 

varor

Rabatt på 
tillbehör

Nivå 1
5 000 - 15 000 kr

5% 5% 10%

Nivå 2
15 001 - 50 000 kr

10% 10% 10%

Nivå 3
> 50 000 kr

15% 15% 10%

1) Avser inköp av DeLaval förbrukningsvaror under ett kalenderår.

DeLaval Sales AB
Box 21

147 21 Tumba

Besöksadress: Hans Stahles väg 5

Tel: 08-550 294 00

Fax: 08-550 339 15

sverige.info@delaval.com

www.delaval.se www.delaval.se

DeLaval InService™

Oförutsedda störningar kan orsaka 
kostsamma stopp i din produktion. 
Med DeLaval InService™ försäkrar 
du dig om maximal driftsäkerhet 
och en hög produktivitet i din mjölk-
ningsanläggning.
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Bli Guldkund och få extra rabatter
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