
  

med aukt. installation 
och serviceavtal

SERVICEAVTAL

Sänkta driftskostnader 
 
Färre funktionsavbrott

Maximerad livslängd på 
automationen   

Prioriterad reparation 

Dokumentation av service 
och underhåll

förlängd garanti efter  
installation 
 
Rabatt på reservdelar

Servicearbete med våra 
egna tekniker 
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Maximera livslängd och drift för dina grindar, 
bommar, pollare och vägkilar med  
regelbunden service. 
 

med aukt. installation CAMI motorer  
och serviceavtal



Inspektion 
Generell översyn av grinden under drift och mekanisk kontroll av kritiska 
komponenter. Mätning av effektförbrukning. 
 
Rengöring & smörjning 
Givare och rörliga delar rengörs och smörjs upp. 
 
Byte av slitagedelar 
Mikrobrytare och batterier byts ut. 
 
Test, återaktivering och dokumentation
Vid genomförda åtgärder återaktiveras grinden och den testas för att 
säkerställa att allt fungerar som det ska. Serviceprotokoll bestående av 
checklista fylls i. 

Restid och transport till serviceplatsen 
Tillkommande tid kan debiteras om grinden samtidigt repareras.
 
Förlängd garanti 
Garanti från fabrik är 2 år. Garantin förlängs till 3 år under normal drift* 
och till 5 år för egentillverkade CAMI motorer.
 
Rabatt på reservdelar 
Du får rabatt på slitagedelar och reservdelar. Gäller även vid reparationer. 
 
Intervallsbaserad service 
Vi avtalar hur ofta vi ska utföra service. 
 
Tillståndsbaserad service** 
Vi utför service när din produkt har gått ett visst antal cykler eller en viss 
tid har gått via systemet CAMI connect. 
 
Fjärrsupport** 
Diagnos via systemet CAMI connect. 
 

CAMI serviceavtal CAMI serviceavtal 
CAMI serviceavtal
– detta ingår

  Serviceavtalet omfattar ej:
- Reparation av skador som uppstått genom olyckor, inbrott eller mekanisk åverkan.
- Felaktig hantering av produkten och/eller vårdslöshet.
- Varierande strömtillförsel till produkten.
- Extrema väderförhållanden som extrem kyla, extrem nederbörd, extremt oväder, 
   översvämning, blixtnedslag, jordbävning m.m.
- Force majeure-situationer

10% 20%

PREMIUM BAS 

 * Normal drift är 6000 cykler per år och garantin förutsätter att ingen annan 

    part än CAMI aukt. tekniker har utfört arbete på grinden.

** Kräver att produkten är uppkopplad till CAMI connect, se separat produktblad.



Servicearbetet utförs av 

våra egna, specialutbildade 

tekniker. Du får dokumentation 

efter varje service.

”



Huvudkontor:
Kustvägen 250, 261 75 Asmundtorp 

010-495 21 20 
info@cami.se  

www.cami.se

Vi rekommenderar att du tecknar 
serviceavtal när säker drift och 
sänkta driftskostnader är viktigt. 
Kontakta oss gärna, 
så berättar vi mer.
 


