
Storkøkkenservice

Forebyg de dyre driftsstop og undgå 

uarbejdsdygtige maskiner og med

arbejdere, der ikke laver omsætning. 

Ved modtagelse af opkald vil vi i løbet 

af få minutter fremsende relevante 

oplysninger om den pågældende 

maskine til nærmeste servicevogn. 

90% af alle driftsstop kan afhjælpes 

indenfor 4 timer.

KEN Service er landsdækkende med 

36 serviceteknikere fordelt over 3 

servicecentre. KENs serviceteknikere 

kan reparere alle køkkenets gængse 

maskiner.

•  Få økonomien på din KEN opvasker  

i faste rammer

•  Forebyggende eftersyn samt  

frie tilkald og reservedele

•  Prisen på Total Serviceaftale 

er afhængig af maskinens 

belastningsgrad

•  De totale driftsomkostninger  

er kendt på forhånd

Forebyg driftsstop med en KEN Komplet Serviceaftale KEN Total Serviceaftale

Landsdækkende vagtordning

Fagfolk med stor erfaring

Veludstyrede servicebiler

Forebygger driftsstop

Få mere information på www.ken.dk

KEN KOMPLET SERVICEAFTALE



KEN Totalserviceaftale
Storkøkkenservice

Ken Service tilbyder i dag at 

indgå en Total Serviceaftale, hvor 

vi løser alle kundens service og 

reparationsopgaver.

Vi servicerer såvel KEN  

som andre produkter indenfor:

• Storkøkken

• Catering

• Kantiner

• Detailleddet

• Bake off

I samarbejde med kunden kategori

seres udstyrstyperne i A, B og C.  

Et almindeligt udkald vil blive udført 

indenfor 8 arbejdstimer. I forbindelse 

med produkterne i kategori A og B 

har vi ved et akut/hasteudkald en 

målsætning om at være ved produktet 

inden 4 timer.
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Vi gør en forskel – lokalt og globalt

www.ken.dk

Vil du have yderligere oplysninger 

om KEN Service eller tilmelde dig en 

af vore serviceaftaler, skal du blot 

ringe på 70 10 20 91 eller sende en 

mail på service@ken.dk.

Hvis du vil videre:

Forebyggende service
Der er god økonomi i at tegne et 

abonnement hos KEN Service.  

Enten som Serviceaftale på udvalgte 

maskiner eller som Komplet Service

aftale. Vi instruerer gerne jeres nye 

personale i korrekt anvendelse af 

maskiner og udstyr, og vi vejleder efter 

ønske de tekniske medarbejdere.

•  Service kan udføres fortrinsvis i det 

tidsrum, hvor maskinen normalt 

ikke er i brug, dog indenfor normal 

arbejdstid.

•  Antallet af årlige besøg kan tilpasses 

maskinens belastningsgrad.

•  Kundens personlige servicemontør 

ved, hvornår det er tid for service  

og kommer automatisk.

KEN og KEN Partner
Ken Service prioriterer god service 

med høj grad af driftssikkerhed 

samt kvalificeret rådgivning, uanset 

produktmærke.

Vores serviceteknikere efteruddannes 

løbende. Til servicering af visse 

produkter har vi faste aftaler med 

eksterne KEN partnere.

Såvel KEN’s egne serviceteknikere  

som KEN Partnere behersker alle  

felter indenfor forebyggende service, 

akutte driftsstop og reparationer.

KEN tilbyder at håndtere alle 

reparationsopgaver for kunden.  

Alle udkald går til KEN Service, 

hvorefter vi tilkalder den kompetence, 

der skal bruges til at løse opgaven. 

KEN samler efterfølgende alle 

servicerapporterne, registrerer 

tilkaldeårsag samt hovedfejl, som 

er afhjulpet på produktet, samt 

fremsender faktura til kunden. 

Efterfølgende kan vi tilbyde diverse 

former for statistisk materiale  

pr. produkt eller pr. afdeling.

Uanset hvilket servicebehov du har, 

skal du blot ringe på ét telefonnummer:

70 10 20 91

Ét servicenummer dækker alle behov


