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OAVSETT HUR DIN VÄG SER UT:
VI FINNS DÄR FÖR DIG.

02 Wilo serviceerbjudande



Wilo har en lång tradition av att arbeta i partnerskap med 
professionella installatörer, systemtillverkare, operatörer 
och servicepartners. Våra tjänster är en viktig del av detta 
partnerskap - vi arbetar tillsammans med dig för att ut-
veckla ett servicekoncept som är skräddarsytt för just dina 
individuella behov. Med vår expertis och personliga stöd ser 
vi till att driften av dina system är så energieffektiva, pålitli-
ga och driftekonomiska som möjligt.  
Vårt tekniska innesälj och serviceorganisation är redo att 
hjälpa dig med snabb och pålitlig support.

Med andra ord, med Wilo som din partner, kan du vara 
säker på att inte bara välja högkvalitativa produktlösning-
ar utan också dra nytta av ett omfattande utbud av väl 
genomtänkta tjänster. Detta innebär tillförlitligt stöd från 
Wilo i varje steg i ditt projekt - från design och konfigura-
tion till igångkörning och underhåll. 
Vi kallar det: Pioneering for You. 
  
Vi erbjuder våra servicetjänster i samarbete med auktorise-
rade servicepartners. Vår serviceorganisation är riks- 
täckande, här hittar du en förteckning på samtliga  
Wilo-Servicepartners.  

WILO SERVICEERBJUDANDE
Tillsammans med våra auktoriserad service- 
partners erbjuder vi mångsidiga och kundan-
passade tjänster.

WILO SERVICE FINNS DÄR FÖR DIG.
Vår professionella support och serviceorganisation finns 
tillgängliga för dig dygnet runt. Genom ett nära samarbete 
med våra auktoriserade servicepartner erbjuder vi jour- 
tjänst. Du når våra experter via telefon, mail eller genom att 
registrera ditt ärende via vår hemsida.

T +46 (0)470 72 76 00
E service.se@wilo.com

Upptäck Wilo Service
på www.wilo.se
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VAD ÄR WILO-LIVE ASSISTANT OCH HUR  
FUNGERAR DEN?
Med hjälp av Wilo-Live Assistant kan våra rådgivare 
hjälpa dig när du står vid pumpanläggningen via video i 
realtid. Du använder din telefon (smartphone) och visar 
hur anläggningen ser ut och en Wilo-medarbetare kan 
observera allt genom skärmen. Vi kan se komponenter 
och detaljer och kan rita på skärmen för att visa vilka åt-
gärder du bör göra. Vid behov kan vi ladda upp nödvän-
diga dokument som du behöver direkt i videosamtalet.

VAD BEHÖVER JAG FÖR ATT KUNNA NYTTJA  
TJÄNSTEN?
Allt du behöver är en uppdaterad iOS eller Android 
mobiltelefon (smartphone) med en internet webbrowser 
(Safari, Chrome, Opera, Edge) och internetuppkoppling, 
ingen speciell app är nödvändig.

HUR KAN JAG FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN?
Tillgång till tjänsten får du initialt av oss via telefon- 
samtal. Om det visar sig att vi bäst hjälper dig via ett 
videosamtal skickar vår pumpexpert en länk via SMS 
eller e-post till din telefon. När du klickat på länken och 
gett tillåtelse för tillgång till mikrofon och kamera är du 
redo för att få support via videosamtal. 

Givetvis är all trafik av data säkerhetsskyddad hela tiden. 
Ingen lagring av bilder, ljud eller filer sker och ingen 
inspelning av videosamtalet görs. Det är enbart du som 
har tillgång till innehållet i din telefon.

WILO-LIVE ASSISTANT
Vi hjälper dig oavsett var du befinner dig!

Vi förhindrar stillestånd och säkerställer driftsäkerhet för 
dina pumpar och system. Oavsett om det är frågor, fel eller 
driftsstopp, så kan du lita på att du får snabb support från 
en pumpexpert.

För att kunna ge våra kunder interaktiv support på plats 
har vi det stora nöjet att presentera ett modernt verktyg 
för live-video-chatt. På detta sätt kan vi hjälpa dig att lösa 
dina problem så snabbt som möjligt.

 

VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Interaktiv direktsupport via videosamtal
 ƒ Direkt kontakt med en pumpexpert
 ƒ Snabb och pålitlig lösning för maximal support på 
distans för dina pumplösningar

Skanna QR-kod för att läsa mer om  
Wilo-Live Assistant
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DRIFTSÄTTNING
Hög prestanda är vår styrka.

VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Personlig introduktion via Wilo auktoriserad servicepartner
 ƒ Kontroll av installationen
 ƒ Driftsättning och inställning för en optimal funktion enligt Wilo 
rekommendation
 ƒ Testkörning 
 ƒ Dokumentation av driftsättningen 
 ƒ Dedicerad kontaktperson för driftsättning på plats

Nyttja Wilos driftsättningstjänst för att säkerställa en smidig process när du installerar nya 
produkter eller system i din anläggning. Tillsammans med våra auktoriserade servicepartners 
hjälper vi dig med driftssättning av dina pumplösningar. Genom att nyttja Wilos drift- 
sättningstjänster kommer du fullt ut dra nytta av fördelarna med våra produkter och deras 
prestanda i drift. Våra auktoriserade servicepartners visar dig fördelarna och styrkorna med 
våra produkter och vad du behöver tänka på för en optimal och säker uppstart.

Läs mer om driftsättning och 
Wilo Service på www.wilo.se
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UNDERHÅLL
Att vara förutseende betalar sig.

VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Professionell pump och system inspektion
 ƒ Proaktivt underhåll och reparationsarbete
 ƒ Kundanpassat innehåll och omfattning av tjänsten  
är möjlig
 ƒ Dokumentation av underhållstjänsten enligt  
Wilo-Checklista

Via våra auktoriserade servicepartners erbjuder vi dig ett brett spann 
av möjligheter för kontroll och översyn av installerade Wilo-produkter, 
detta för att säkerställa en så lång livstid som möjligt. Välj omfattning 
av underhållstjänsten som passar just dina önskemål samt komplettera 
med dina individuella behov.
Underhållstjänsterna levereras av våra auktoriserad servicepartners och i 
samråd med dessa kommer ni överens om omfattning och avtalsperiod. 

Underhållstjänst Basic Comfort Premium
Funktionskontroll Fr o m 2:a året 

och framåt
‡ ‡

Rengöring ‡ ‡ ‡

Kontroll och påfyllning av tryckkärl som tillhör pumpen/systemet  ‡ ‡ ‡

Mindre reparationer som kan utföras på plats under underhållsarbetet 
ingår utan extra debitering

‡ ‡ ‡

Förbrukningsdelar ingår ‡ ‡

Mindre reparationer mellan underhållstillfällena ingår utan extra  
debitering under normal arbetstid

‡ ‡

Mindre reparationer mellan underhållstillfällena ingår utan extra  
debitering utanför normal arbetstid

‡

Slitdelar ingår ‡

Akut utryckning < 24 timmar vid fel eller driftsstillestånd ‡

Avtalsmodell
Månad, kvartal, årlig, vartannat år underhåll är möjligt ‡ ‡ ‡

Minimum avtalsperiod 1 år 1 år 2 år

UNDERHÅLLSTJÄNST MODELLER

För pumpar/system som är äldre än 3 år krävs en översyn/genomgång först och åtgärder skall genomföras innan 
underhållstjänsten kan starta. Den initiala översynen och åtgärderna debiteras enligt löpande räkning.

Läs mer om underhållstjänster och 
Wilo Service på www.wilo.se
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ENERGY SOLUTIONS
Vårt löfte för miljön.

VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Detaljerad analys av livscykelkostnaden (LCC- 
analys)
 ƒ Information om energibesparingsmöjligheter 
 ƒ Rekommendation om proaktiva utbytes- 
möjligheter

Dra fördel av enorma besparingsmöjligheter genom att få dina pumpar och pumpsystem optim-
erade utifrån effektivitet, energiförbrukning och prestanda. Optimering eller utbyte av befintliga 
pumpar/system med nya effektiva lösningar (produkter, tjänster) har först och främst en positiv 
inverkan på din driftskostnad och driftssäkerhet. I tillägg till den potentiella energibesparingen, 
tar vi även ansvar och bidrar till bekämpning av globala klimatförändringen för framtida genera-
tioner samt direkt påverkar och reducerarar CO2-utsläppen via våra högeffektiva produkter.

Läs mer om energi solution och 
Wilo Service på www.wilo.se
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VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Felsökning 
 ƒ Förslag på åtgärd/reparation 
 ƒ Utförande av överenskommet arbete på plats alt i verkstad
 ƒ Dokumentation av reparation

Med vår kundorienterade företagsstrategi är det viktigt för oss att de problem 
som uppstår med dina Wilo-pumpar alltid åtgärdas på ett snabbt och bra sätt. 
Med våra auktoriserade servicepartner är vi rikstäckande och en servicetekniker 
finns alltid nära till hands för att bistå med hjälp och teknisk support.  
Våra servicepartners hjälper dig på plats alternativt tar de med sig pumpen till 
verkstaden för reparation. 

REPARATION
Garanterad snabb hjälp på plats.

Läs mer om reparationer och 
Wilo Service på www.wilo.se
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VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Genuina reservdelar med hög kvalitet
 ƒ Expertsupport för val av rätt reservdel
 ƒ Hög tillgänglighet och snabb logistikhantering

Vi erbjuder dig rätt reservdel till din Wilo-produkt!  
Kontakta Wilo-Service så hjälper vi dig att få fatt i rätt reservdel. Du kan 
även själv söka upp reservdelar via vår onlinekatalog som du når via vår 
hemsida. Här får du en överskådlig bild av pumpens konstruktion och 
vilka delar och komponenter som finns tillgängliga som reservdel.

RESERVDELAR
Hållbart, trovärdigt och tillgänglig.

Kika i vår reservdelskatalog och 
läs mer om reservdelar och Wilo 

Service på www.wilo.se
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UTÖKAD GARANTI
Vi vet att våra produkter är av högsta kvalitet.

VÅR TJÄNST TILL DIG:
 ƒ Fullt skydd och förutsägbar kostnad 
 ƒ Trygghet över lång tid

Wilo erbjuder fem års materialgaranti på samtliga våta pumpar för värme- och tappvarmvatten-
cirkulation (VVC) där leveransvillkor AA VVS 09 tillämpas. Alltså även på villapumpar som installe-
rats hos konsument samt på t ex ersättningspumpar i det högre kapacitetsområdet för större 
fastigheter.  
Något speciellt beställarkrav från slutkund är inte nödvändigt för denna produktgrupp.

Läs mer om utökad garantitid och 
Wilo Service på www.wilo.se
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Wilo-Assistant appen är 
tillgänglig och gratis via Apple 
Store eller Google Play. 
Skanna QR koden och ladda ner.

WILO Nordic AB
Box 3024
350 33 Växjö

Besöksadress:
Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00
wilo.se@wilo.com
www.wilo.se

Ytterligare information på www.wilo.se


