Z∏oty Instalator
za serwis!
W dniu 2 czerwca przedstawiciele firmy
Geberit Adam Pillich i Witold Ko∏odziej
odebrali nagrod´ Z∏otego Instalatora
za zorganizowanie wszechstronnego
i wysoce sprawnego serwisu
systemów instalacyjnych.
Firma Geberit posiada 19 punktów
serwisowych na terenie ca∏ego kraju.
Firmy serwisowe dzia∏ajà na podstawie
podpisanych z firmà Geberit umów
o Êwiadczenie us∏ug serwisowych.
Dodatkowo, w szczególnych wypadkach
do wykonania napraw serwisowych
przygotowani sà równie˝ Doradcy
Techniczno-Handlowi, których sieç
obejmuje swym zasi´giem równie˝
teren ca∏ego kraju (26 osób).
Wszystkie firmy serwisowe wyposa˝one
sà w podstawowy zestaw cz´Êci zamiennych pozwalajàcych zrealizowaç napraw´
gwarancyjnà i pogwarancyjnà
90% zg∏oszonych awarii.
Oprócz wyposa˝enia wspó∏pracujàcych firm
serwisowych w odpowiednie zestawy cz´Êci
zamiennych, w magazynie firmy znajdujàcym si´ w siedzibie firmy w Warszawie znajduje si´ bogaty zestaw pozosta∏ych cz´Êci
zamiennych. W przypadku zg∏oszenia nietypowej awarii potrzebne cz´Êci sà dosy∏ane
za pomocà poczty kurierskiej.
Firma Geberit uwzgl´dnia zg∏oszenia
przesy∏ane standardowà drogà
przewidzianà prawem tj. za poÊrednictwem
sprzedawcy, ale równie˝ zg∏oszenia
przesy∏ane bezpoÊrednio
przez u˝ytkownika.
Do dyspozycji punktów handlowych
sà karty gwarancyjne, które precyzyjnie
okreÊlajà uprawnienia wynikajàce
z gwarancji producenta, jednak˝e serwis,
do okreÊlenia uprawnieƒ klienta wynikajàcych z okresu gwarancyjnego uwzgl´dnia
równie˝ inne dowody (np. dowód zakupu,
rachunek za monta˝, a tak˝e okres

obecnoÊci danego produktu na rynku).
Za∏o˝eniem dzia∏ania serwisu jest rozstrzyganie wàtpliwoÊci na korzyÊç klienta.
W przypadkach dyskusyjnych (np. obiektywne przyczyny powstania awarii,
niezale˝ne zarówno od u˝ytkownika,
jak i od produktu, us∏uga serwisowa
jest w okresie gwarancyjnym na ogó∏
wykonywana bezp∏atnie.
Gwarancja udzielana przez producenta obejmuje zarówno wymian´ uszkodzonej cz´Êci
lub produktu, a tak˝e prac´ i dojazd serwisu.
CzynnoÊci te, w wypadku uznania roszczenia
gwarancyjnego, sà dla reklamujàcego bezp∏atne przez ca∏y okres gwarancji.
Zasadà dzia∏ania serwisu jest zwrotny kontakt z klientem w ciàgu 24 godzin od otrzymania zg∏oszenia, a nastepnie umówienie wizyty serwisu w dogodnym dla klienta czasie.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu
obs∏ugi klientów zg∏aszajàcych awari´,
prowadzone sà szkolenia serwisu. Oprócz
typowych szkoleƒ produktowych, które sà
realizowane min. 1 x w roku i majà za zadanie zapoznanie pracowników serwisu z nowymi produktami, najcz´Êciej pojawiajàcymi
sie usterkami oraz wymian´ doÊwiadczeƒ,
prowadzone sà równie˝ szkolenia specjalistyczne w zakresie jakoÊci
obs∏ugi klienta. Np. w 2005 r.
pracownicy serwisu wzi´li
udzia∏ w warsztatach „Zadowolony klient” prowadzonych
przez profesjonalnych psychologów-trenerów. Celem tych
warsztatów by∏o przygotowanie
pracowników serwisu na stresowe sytuacje, które mogà
mieç miejsce podczas naprawy
serwisowej. Uczestnicy zostali
dodatkowo wyposa˝eni w specjalnie na t´ okazj´ przygotowane gad˝ety, które pozwalajà
obni˝yç poziom ew. niezado-

wolenia klienta, który zg∏asza usterk´.
Procedura pracy serwisu zak∏ada okresowe
(miesi´czne) przesy∏anie kopii kart napraw
do biura w Warszawie, gdzie sà one analizowane w celu wykrycia ew. wad produktu.
Polska firma Geberit jest w sta∏ym kontakcie
z centralà w Szwajcarii, gdzie tego typu
informacje sà gromadzone i analizowane
przez centralny dzia∏ jakoÊci koncernu.
Na swoje produkty Geberit udziela
d∏ugoletniej gwarancji:
Geberit Kombifix / KombifixBasic
10 lat
Geberit Duofix / DuofixBasic
10 lat
Geberit Unifix
10 lat
Geberit GIS
10 lat
Przyciski i akcesoria
do sp∏uczek podtynkowych
2 lata
Geberit AP (sp∏uczki natynkowe)
2 lata
Syfony i zestawy odp∏ywowe
2 lata
Geberit Hy (zawory sp∏ukujàce do pisuarów, zestawy uruchamiajàce do WC i baterie umywalkowe):
HyTronic
2 lata
HyTouch
2 lata
HyBasic
2 lata
Pozosta∏e wyroby
1 rok
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