
PROTECT AND  
PRESERVE 

PROGRAMMA

Preventief onderhoud voorkomt 
stilstand en onnodige kosten

MAAK VRIJBLIJVEND 

EEN AFSPRAAK VOOR EEN

INVENTARISATIE VAN UW UITRUSTING 



WAAROM PROTECT  
EN PRESERVE

Alhoewel we denken dat iets ‘recent’ gekocht is, blijkt dat vaak langer  
geleden dan gedacht. We vinden het logisch om onze verwarmingsketel  
en auto regelmatig een onderhoudsbeurt te geven, maar de trainings- 
producten voor uw paard krijgen vaak niet dezelfde zorg. Het niet onder-
houden van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn leidt uiteindelijk  
altijd tot storingen en defecten. Om te voorkomen dat uw producten  
uitvallen introduceert Q-line het nieuwe Protect and Preserve programma.  
Structureel onderhoud en adequate reparatie bij storingen of defecten.

Eén keer per jaar wordt uw Q-line product grondig nagekeken,  
de essentiële onderdelen worden schoongemaakt en goed afgesteld.  
Eventuele kleine defecte onderdelen worden vervangen. Grote reparaties 
zullen wij altijd in overleg met u uitvoeren op basis van een offerte.  
Problemen die voor een storing kunnen zorgen worden hierdoor tijdig  
opgespoort en opgelost. We geloven in structureel onderhoud en daarom  
kunnen we ook andere merken meenemen in het programma. 

Onze monteur komt altijd volgens afspraak, hij checkt de apparatuur en  
verricht de noodzakelijke onderhoudshandelingen, zodat de bedrijfszeker-
heid van uw trainingsapparatuur is gegarandeerd. Het hele jaar door,  
voor een vaste prijs, want onderhouden is behouden. 

VOORDELEN

• GRATIS INVENTARISATIE INCLUSIEF  
RAPPORTAGE VAN DE HUIDIGE CONDITIE 

• VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND UW 
SOLARIUM, TRAININGSMOLEN, LOOPBAND, 
BEREGENING EN VITAFLOOR IN  
TOPCONDITIE 

• JAARLIJKSE ONDERHOUDSBEURT, KEURING 
EN REINIGING INCLUSIEF RAPPORTAGE 

• BINNEN 48 UUR EEN MONTEUR OP LOCATIE* 

• KORTING OP VOORRIJKOSTEN, ARBEID EN 
ONDERDELEN** 

• HET ONDERHOUD WORDT UITGEVOERD DOOR 
DE FABRIKANT 
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Haarbrinksweg 47
7678 RS Geesteren
Tel. +31(0)546633700
info@Q-Line.com

VANAF € 7,50 P/MND

Kijk voor specificaties en meer informatie op  
www.q-line.com/protect-and-preserve

* binnen 48 uur op werkdagen    ** (afhankelijk van de overeenkomst)


