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GrafiMedics Total Care ontzorgt…
GrafiMedics zorgt dat u uw werk kan doen, zorgenvrij & efficiënt, dat 
uw toestel jarenlang rendeert en dat het uw medewerkers maximaal 
ondersteunt bij hun werkzaamheden...

‘De beste zorg bieden is ook onze missie. Via GrafiMedics Total Care bieden we u een 
totaalpakket aan waardoor uw toestel en toebehoren maximaal renderen en u zich zonder 
zorgen kan concentreren op het aanbieden van hoogstaande zorg’

Wat is een Total Care pakket?

Bij aanschaf van een toestel via GrafiMedics kan u kosteloos gebruik maken van de Total 
Care Service die u volledige garantie biedt op de juiste documentatie, originele consumables, 
preventief en correctief onderhoud, opleiding voor dagelijks gebruik en live hulp van een 
expert bij eerstelijns storingen. 

Eén van de grootste voordelen is dat u altijd en tijdig kan beschikken over originele 
consumables die  ervoor zorgen dat u uw toestel beter en efficiënter kan gebruiken.



GrafiMedics biedt naast verkoop 
ook lange termijn advies en 
ondersteuning die zorgen voor 
een langere levensduur!
 

• Begeleiding bij de installatie, configuratie, en volledige ingebruikstelling
• Vooraf beschikbaar stellen van de nodige documentatie per toestel/software
• Gezamenlijk overleg voor een correct en prijsgunstig onderhoudsplan, desgewenst 

in combinatie met training van het technisch personeel voor snelle interventie bij 
eerstelijns storingen

• Snelle levering van consumables vanuit ons eigen magazijn in België, met flexibel 
en klantgericht stockbeheer, exact volgens uw noden. Bij bestelling voor 13u levering 
binnen de 24u à 48u (of sneller)

• Wanneer de productie van consumables on hold is of stopgezet wordt, zoeken we naar 
een alternatieve oplossing.

• Directe lijn (mail/tel) naar een expert die met  kennis van zaken uw vragen meteen 
beantwoordt en eerstelijns problemen oplost, zodat uw medisch toestel blijft renderen 
en u de beste zorg kan bieden.



Meer weten?
Contacteer GrafiMedics voor meer informatie rond onze full-service inzake 

verkoop en lange termijn  support

hello@grafimedics.be  |  +32 9 277 04 42  |  Nieuwe steenweg 20A  |  9810 Nazareth
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