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Funkční oprava
Prémiová oprava

HEIDENHAIN-Helpline – 
Vaše přímé spojení s námi
Náročná technika vyžaduje zejména v případě opravy 
kvalifikované služby. Proto je vám společnost HEIDENHAIN 
rychle a bez byrokratických průtahů k dispozici jako spolehlivý a 
kompetentní partner s obsáhlou nabídkou služeb.

Servis společnosti HEIDENHAIN
• osobní partneři k jednání se znalostmi know-how výrobce
• vysoce pohotový servis ve vaší blízkosti
• možnost servisu snímačů přímo na stroji
• rychlé zajištění náhradních dílů a přístrojů pro výměnný 

způsob (dodávka následující pracovní den)
• skladové zásoby originálních náhradních dílů pro zařízení až 

20 let stará
• záruka 12 měsíců na opravené přístroje

Vaše dotazy týkající se funkčních i prémiových oprav vám rádi 
ihned přímo zodpovíme:

Telefon 272 680 792
E-mail servis@heidenhain.cz 

Další informace týkající se servisních prací, kontaktních osob 
a servisních partnerů v tuzemsku i v zahraničí najdete na 
stránkách

http://servis.heidenhain.cz 
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HEIDENHAIN s.r.o
Dolnoměcholupská 12B
102 00 PRAHA 10
Phone:  272 658 131,  272 680 792
Fax:  272 658 724
Mail: heidenhain@heidenhain.cz

www.heidenhain.cz



Funkční oprava
Technicky účelná pro další 
provoz

Prémiová oprava
Bude obnoven také vzhled 
výrobku

V rámci obou servisních opcí Funkční opravy a Prémiové 
opravy vám společnost HEIDENHAIN nabízí možnost volby 
mezi ekonomickou funkční opravou a prémiovou kompletní 
opravou, zahrnující i obnovu vzhledu nefunkčního produktu.

Jak funkční, tak i prémiová oprava znamenají obnovení 
bezchybné a neomezené technické funkce. Společnost 
HEIDENHAIN za to ručí jednoroční zárukou na celé opravené 
zařízení, nikoli pouze na díly vyměněné v rámci opravy.

Funkční oprava je zajímavá pro provoz dílny, protože je 
dokonale přizpůsobena základním požadavkům pro případ 
opravy: je to praktická, cenově výhodná a rychlá obnova 
výrobního zařízení pro pokračující provoz.

S Prémiovou opravou se společnost HEIDENHAIN zaměřuje 
především na výrobce a prodejce obráběcích strojů, kteří 
často používají zařízení jako výměnné díly, a proto vyžadují 
jejich prvotřídní vzhled nového výrobku.

Pokud se rozhodnete pro Prémiovou opravu, proběhnou 
nejenom technicky účelné práce, ale budou odstraněny také 
veškeré stopy používání a opotřebení. Zařízení získá vzhled 
nového výrobku.

Prémiová oprava má pochopitelně smysl pouze pro výrobky, 
které jsou montovány na viditelných místech. Proto společnost 
HEIDENHAIN nabízí tuto možnost volby pro opravy řízení, 
indikací polohy, motorů, displejů a klávesnic.


