I våra serviceavtal ingår:
1 service/år inkl. resa & arbetstid samt
förbrukningsmaterial.
Service utförd av utbildad personal
Fri telefonsupport

För ett bättre resultat och för
Din skull – teckna ett serviceavtal med oss.

SMS-övervakning
Processgaranti

Baga - serviceavtal

Serviceavtal
- Ett bättre resultat

Baga Water Technology
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona
0455-61 61 50
support@baga.se
Auktoriserad service entreprenör

www.baga.se

www.baga.se

www.baga.se

www.baga.se

Fördelar
Med ett serviceavtal har du många fördelar:
regelbunden kontroll
fri telefonsupport
processgaranti
auktoriserade tekniker

Tjänster
Vi har några övriga tjänster också:

För att teckna ett avtal med oss behöver vi registrera Dig och din anläggning. Det gör du enklast
genom att ringa vår Support 0455-61 61 50 eller så
fyller du i vårt web-formulär på www.baga.se.

Vi är tacksamma över att ni har valt BAGA!
En Baga avloppsanläggning är ett klokt val
för Dig och miljön.

Den information vi behöver är:

Om oss

namn på avtalsägaren
faktureringsadressen
fastighetsadressen
fastighetsbeteckningen

bedömning av vattenanalyser

mobilnummer

vattenprover fosfor/BOD

SIM-korts-nummer för anläggningen
(sitter i automatikskåpet)

konsulation för nyanläggningar

Du är en viktig kund
Du kan alltid höra av dig till oss!

0455-61 61 50

email-adress
Flockningsmedel köper du alltid genom våra auktoriserade entreprenörer. Kontakta vår support för
beställning. Till vår Support 0455-61 61 50 ringer
du också för att få svar på frågor som rör anläggningen.

BAGA Water Technology är ett företag verksamt
inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på
forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig
förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant
av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare,
minireningsverk, reningsverk och vattenverk,
pumpar, pumpstationer och slutna tankar.
Vi erbjuder helhetslösningar med serviceåtagande,
från projektering till färdig produkt. Vi har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping,
Helsingborg, Umeå, Alingsås och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Karlskrona

Baga Water Technology
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona
vx 0455-61 61 50
www.baga.se
support@baga.se

