CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
Com o objectivo de garantir o máximo rendimento e
aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos, a Carrier
oferece um Serviço de Manutenção diferenciado e adaptado
às necessidades de cada Cliente.

Telf:+351 214 160 524
Fax:+351 214 161 389

A Carrier tornou-se numa das empresas mais sólidas do sector, graças
aos seus contratos de Manutenção, pensados para satisfazer a grande
procura e exigência dos nossos Clientes.

Hoje em dia, a Carrier tem um grande número de Contratos de
Manutenção com algumas das principais empresas e entidades públicas
do País.

TIPOS DE CONTRATOS:

INSPECÇÃO
Abrange unicamente intervenções periódicas programadas de
manutenção preventiva.
Este tipo de contrato está mais vocacionado para instalações
pequenas, com um custo baixo mas garantido por um serviço de
qualidade Carrier.

CONSERVAÇÃO
Para médias e grandes instalações com todo o tipo de
equipamentos Carrier.
Inclui revisões preventivas programadas, de acordo com o tipo
de instalação e suas necessidades de funcionamento.
Encontra-se incluída a mão-de-obra dos técnicos da Carrier,
para todos os serviços de manutenção e reparação. As peças e
materiais serão debitadas ao cliente.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO TOTAL
Sem dúvida a estrela dos nosso contratos de manutenção.
Por pouco mais, viva com a tranquilidade da cobertura
total. Nada pode dar tanto por tão pouco:
Peças, materiais, mão-de-obra, revisões e inspecções e,
se pretender, Serviço 24 horas*.
*Mediante orçamento específico

MONITORIZAÇÃO
Porque a um líder sempre há que exigir mais, a
Carrier, oferece o serviço de manutenção por
Telegestão, sem mais requisitos de que uma
simples ligação telefónica.
Desde a nossa central, efectuamos o controlo
das unidades, desfrutando assim de uma
Manutenção 24 horas dia, 365 dias ano.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
INSPECÇÃO (CMI)

CONSERVAÇÃO (CMC)

Revisões de manutenção preventiva.

Revisões de manutenção preventiva.
Mão-de-obra incluída em caso de avaria.

MANUTENÇÃO TOTAL (CMT)

MONOTORIZAÇÃO

Revisões de manutenção preventiva.
Mão-de-obra incluída em caso de avaria.
Peças e materiais para reparações e
manutenções incluídos.

Variante CMT onde se realiza o
acompanhamento contínuo do equipamento,
a partir da nossa central de controlo.

www.carrier.pt

portugal.info@carrier.utc.com

Um Serviço com a Qualidade Carrier

