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BEVEILIGINGEN
Betreft: Zakelijk nieuwsbrief
Geachte heer/mevrouw,
Wij als Celerol, een gezond en groot leverancier van rolluiken, (sier) hekwerken, zonweringen en
zonneschermen zijn tot een conclusie gekomen waarbij u profiteert en kosten kunt besparen d.m.v. een service
contract aan te gaan.
Nader onderzoek heeft getoond dat er veel vraag is voor een oplossing om de kosten te onderdrukken van een
eventuele storing. Zoals u weet zijn de kosten vaak hoog en onnodig,
u betaald eigenlijk te veel!

HOE WERKT HET! EN WAT ZIJN DE KOSTEN?
Bij het service contract kunt u denken aan de volgende werkzaamheden:
-

Jaarlijks geheel gratis onderhoudsbeurt, waarbij de levensduur van u rolluik wordt geoptimaliseerd .
Uiteraard wordt er geen voorrijkosten berekend mocht er professionele hulp nodig zijn wanneer het
rolluik of systeem begeeft. U betaald alleen de uurloon van de monteurs.
U profiteert ook op onze grote voorraad assortiment onderdelen. Mocht er reden zijn voor vervanging
van een onderdeel krijgt u als abonnee 15 tot 20 % korting.
24/7 service aan huis!
En niet te vergeten, abonnees die een servicecontract bij ons hebben krijgen altijd voorrang bij het
verhelpen van een storing.

De kosten zijn per klant verschillend. Voor een indicatie zie tabel.
Aantal rolluiken
Prijs per jaar
(ex btw.)

1
2
3tot4 5tot6 7tot8 9 en meer
€119.95 €199.95 €299.95 €499.95 €599.95 €799.95

Wilt u geen zorgen en bent u bang dat een storing te veel kost? Dan bent u bij ons op aan het juiste adres. Heeft
u nog vragen of wilt u een servicecontract afsluiten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,

Celerol Security Systems.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celerol Security Systems
Cilliersstraat 29
2572 AS Den Haag
celerol@live.nl
Tel. nr: 0620435686 / 0620183767 / 0624937474
kvk nr: 27254882

