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Kjære kunde.

Vi i Nasta ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde. 
Ved tegning av serviceavtale tar vi ansvar for at maskinen fungerer
optimalt. Du får en forutsigbar økonomi siden kostnaden pr time

er bestemt før du tar i bruk maskinen.

Nasta ivaretar med denne avtalen service og årskontroll av dine
Hitachi og Bell anleggsmaskiner. Serviceavtalen gir utvidet

garanti ved kjøp av ny maskin. 

Vi tilbyr også serviceavtaler på bruktmaskiner1.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om serviceavtale
og gi maskinen din det den fortjener.

Med vennlig hilsen

Torstein Strømmen
Salg ettermarked 

904 17 778
torstein.strommen@nasta.no

Authorised dealer of Hitachi Construction Machinery   
1Utvidet garanti gjelder ikke for brukte maskiner.



• Høyere annenhåndsverdi - bedre økonomi.

• Fast kostnad per kjørte time - forutsigbar økonomi.

• Service til riktig tid - planlagt ståtid.

• Hitachi skolerte mekanikere - redusert mulighet for 
driftsavbrudd.

• Mekanikere som kjenner din maskin - effektiv ståtid.

• Årskontroll samtidig med service* - mindre ståtid.

• Korrekt utført vedlikehold til planlagt tid - god økonomi 
for deg!

FORDELER

*Dersom årskontroll tas utenom service tilkommer reiseutgifter.

MED SERVICEAVTALE



SERVICEAVTALE 

Mer informasjon om vårt ettermarked og våre servicepunkter 
finner du på www.nasta.no.

Har du ytterligere spørsmål om serviceavtale 
- eller ønsker du tilbud? 

Ta kontakt med din lokale maskinselger 
- eller ta direkte kontakt med vår ettermarkedsselger: 

Torstein Strømmen 
904 17 778
Torstein.Strommen@nasta.no

• Vedlikehold, service og og kontroll i henhold til service-
rapport hver 500. time.

• Olje og filter.

• Servicedeler, reimer og pakninger for servicepunkter.

• Diagnotisering for å avdekke eventuelle avvik.

• Nedlasting og analyse av driftsdata.

• Reisekostnad innenfor avtalt kjørelengde i kontrakt.

• Oljeprøver for maskinene dette gjelder.

• Reise-og arbeidskostander ved garantiarbeid.

Vi følger opp at akkurat din maskin får den oppmerksomheten og
det vedlikeholdet den fortjener. Dette gjør vi til en fast timespris1

i hele perioden.

1 Indeksregulert
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