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1. Zakres usług serwisowych Service Classic 
(zapobiegawcze prace konserwacyjne) 

1.1 Zakres usług serwisowych  Service Classic 
obejmuje zakres usług serwisowych określonych w 
Specyfikacji umowy Service Basic, stanowiącej 
załącznik do Umowy oraz zakres czynności 
określonych w liście zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych, stanowiącej  załącznik do 
Umowy.    

1.2 Usługi serwisowe w postaci zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych powinny być wykonywane 2 razy 
w roku w możliwie regularnym odstępie czasu. 
Odstęp ten powinien wynosić 6 miesięcy. 

1.3 Z zastrzeżeniem pkt 2.2 niniejszej Specyfikacji, 
usługi serwisowe Service Classic nie obejmują prac 
naprawczych maszyn.  

1.4 W pierwszym miesiącu pierwszego roku 
obowiązywania umowy będą ustalone terminy 
wykonania przeglądów. 

1.5 Zapobiegawcze prace konserwacyjne odbywają się 
w ramach czasu pracy TRUMPF w dni robocze od 
poniedziałku do piątku. W czasie trwania 
zapobiegawczych prac konserwacyjnych maszyna 
musi pozostawać w pełnej dyspozycji serwisanta. 
Czas przerw na produkcję będzie zaliczony  
do czasu zapobiegawczych prac konserwacyjnych.  

1.6 Do wykonania zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych potrzebne są odpowiednie 
materiały eksploatacyjne. Materiały te zapewnia 
Klient bądź mogą one zostać pobrane z 
dostarczanej przez TRUMPF skrzyni  
z materiałami do konserwacji. Klient potwierdza 
pisemnie pobór określonych materiałów ze skrzyni,  
co następnie stanowi podstawę obciążenia Klienta 
ich kosztami. Cena za części, w tym materiały 
eksploatacyjne, pobrane ze skrzyni z materiałami do 
konserwacji jest płatna przez Klienta w terminie 14 
dni od daty wystawienia faktury.  

       Ważne: Wodę do układu chłodzenia dostarcza 
Klient. 

1.7 Każdy z przeglądów, w trakcie których wykonywane 
są zapobiegawcze prace konserwacyjne, trwa 2 dni, 
chyba że Umowa stanowi inaczej. W przypadku, 
gdy z przyczyn dotyczących Klienta długość 
wykonywania zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych będzie dłuższa niż 2 dni albo 
dłuższa niż długość trwania przeglądu określona w 
Umowie, Klient zobowiązany jest pokryć powstałe w 
związku z tym koszty, w szczególności koszty czasu 
pracy serwisanta przekraczającego odpowiednio 2 
dni albo liczbę dni określoną w Umowie, dodatkowe 
koszty podróży, jak również dodatkowe koszty 
noclegu serwisanta.  

 

 

2. Zasady przy wykonaniu serwisu 

2.1 W celu umożliwienia serwisantowi optymalnego 
przeprowadzenia zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych, Klient zobowiązuje się przed ich 
rozpoczęciem przeprowadzić następujące 
przygotowania: 

a) Produkcja musi uwzględnić, że w czasie  
zapobiegawczych prac konserwacyjnych maszyna 
wyłączona jest z pracy. 

b) Potrzebne w ramach zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych materiały eksploatacyjne, 
zużywalne takie jak: smary, filtry, baterie itd. muszą 
być w odpowiednim czasie zamówione przez Klienta 
i udostępnione serwisantowi przed rozpoczęciem 
prac. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy do 
zapobiegawczych prac konserwacyjnych TRUMPF 
dostarcza skrzynie z częściami do konserwacji, 
zgodnie z pkt 1.6 niniejszej Specyfikacji. 

c) Cała maszyna łącznie z odprowadzeniem odpadów i 
odciągiem pyłów musi być przez Klienta 
wysprzątana, tak  aby zapobiegawcze prace 
konserwacyjne nie zostały opóźnione przez prace 
porządkowe. Prace porządkowe nie są przedmiotem 
usług świadczonych w ramach Umowy. 

d) Do maszyny musi być zapewniony swobodny 
dostęp.  

e) Wykrawarki mechaniczne muszą znajdować się w 
stanie ciepłym. Stan taki jest osiągany po ok. 1 
godzinie pracy wykrawarki. 

2.2 W przypadku, gdy przeprowadzone zapobiegawcze 
prace konserwacyjne wykażą konieczność 
wykonania prac naprawczych, serwisant zgłosi ten 
fakt Klientowi. Z przyczyn planistyczno-technicznych, 
TRUMPF może przeprowadzić w trakcie lub po 
zakończeniu zapobiegawczych prac 
konserwacyjnych, prace naprawcze maszyny w 
łączym wymiarze do 2 godzin. Klient może zlecić 
TRUMPF wykonanie prac naprawczych 
wymagających większego nakładu czasu pracy na 
podstawie odrębnego zlecenia, za osobnym 
wynagrodzeniem.    

2.3 Jeżeli do wykonania prac naprawczych potrzebne są 
odpowiednie części, mogą one zostać pobrane z 
dostarczanej przez TRUMPF skrzyni z materiałami 
do konserwacji. Klient potwierdza pobór określonych 
części ze skrzyni, co następnie stanowi podstawę 
obciążenia Klienta kosztami, zgodnie z pkt 1.6 
Specyfikacji.    

2.4 W razie potrzeby na prośbę TRUMPF  Klient 
udostępni bezpłatnie do dyspozycji serwisanta 
personel pomocniczy. 
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