Product Replacement Service
voor goedkope & snelle vervanging gehoorbeschermers
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Zelfs met een goed bedrijfsbeleid en zorgvuldige werknemers is het onvermijdelijk dat gehoorbescherming verloren gaat. Het vervangen van een set vereist een afspraak om nieuwe
afdrukken te maken. Voeg daar de tijd van administratieve procedures en onze tijd om
de nieuwe set te produceren aan toe, en werknemers moeten weken werken zonder comfortabele gehoorbescherming. Om nog maar te zwijgen over de kosten van een nieuwe set.
Elacin biedt de nieuwe Product Replacement Service aan voor een snelle, moeiteloze en
goedkope vervanging van gehoorbescherming.
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Professionele gehoorbescherming

Product Replacement Service
Vervangt tot 15% van de gehoorbeschermers
Elacin PRS geldt bij aankoop van nieuwe gehoorbeschermers.
Wanneer een PRS wordt gekocht, bewaren we de originele
afdrukken 4 jaar. Bij verlies van gehoorbescherming
neemt u contact op met Elacin en meldt u het serienummer
en de naam van de werknemer. Ons productiehuis start
de productie van de vervangende set en zorgt dat deze
binnen 10 werkdagen bij u wordt geleverd.
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+ Goedkope, snelle en eenvoudige vervanging
van verloren gehoorbescherming
Verloren of gestolen gehoorbeschermers worden zo snel mogelijk,
tegen lage kosten en zonder veel inspanningen voor
uw organisatie vervangen.

+ Vervanging van maximaal 15% van
het totale aantal Elacin RC | CH-producten
We vervangen maximaal 15% van het totale aantal Elacin RC- en/of CHproducten in een bestelling. Een aanvraag wordt gehonoreerd met
een complete set van hetzelfde type gehoorbeschermer inclusief filter.

+ Alles binnen 4 jaar na productie
Na 4 jaar gebruik is de gehoorgang zodanig veranderd dat er een nieuwe
set moet worden gemaakt. Hiervoor zijn nieuwe afdrukken nodig.

Elacin biedt de PRS aan bij bedrijven met meer dan 10 werknemers.
Heeft u minder dan 10 werknemers in dienst, bespreekt u dan de mogelijkheden met uw vaste contactpersoon.
•
•

Schade aan de gehoorbescherming valt onder de reguliere garantie.
De klant moet een beleid hebben om ervoor te zorgen dat gebruikers voor hun uitrusting zorgen. We gaan uit van zorgvuldig
en rechtmatig gebruik, wat betekent dat alleen verloren/gestolen gehoorbescherming wordt vervangen.

Neem voor meer informatie contact op met onze customer service of uw vaste contactpersoon.
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Hoe werkt het?

