
Pięć lat gwarancji na Państwa sprężarki 
śrubowe: BOGE bestcair.

BOGE bestcair zapewnia:

5 lat gwarancji bez
ograniczeń*!

PIĘĆ LAT SERWISOWANIA
Gwarancja BOGE zapewnia 
bestcair zapewnia użytkownikowi 
maksymalne bezpieczeństwo 
oraz spokój w ciągu 5 lat pracy. 
Autoryzowani serwisanci BOGE 
zadbają o niezbędne czynności 
serwisowe w Państwa instalacji 
sprężonego powietrza.

PIĘĆ LAT GWARANCJI 
Od dziesięcioleci sprężarki 
śrubowe BOGE odznaczają się 
wysoką niezawodnością oraz  
maksymalną wydajnością. 
Za okazane zaufanie, oferujemy 
Państwu nasze produkty w ramach 
programu gwarancyjnego BOGE 
bestcair. Program BOGE bestcair 
daje  pięć  lat  gwarancji  na  części 
"A" (patrz OW bestcair).

PIĘĆ LAT WYDAJNOŚCI 
Korzystny cenowo serwis, 
autoryzowani serwisanci BOGE, 
oryginalne części zamienne 
i materiały eksploatacyjne,
a także nasze nowoczesne 
narzędzia diagnostyczne, 
zapewniają wysokie 
bezpieczeństwo eksploatacji 
oraz stałą wydajność Państwa 
instalacji sprężonego powietrza. 
Przez całe 5 lat! 

PIĘĆ LAT NIEZAWODNOŚCI 
Program BOGE bestcair dotyczy 
praktycznie wszystkich 
podzespołów. Kompleksowa 
gwarancja obejmuje bezplatną        
wymianę w przypadku usterki 
podczas całego okresu, bez 
podawania powodu awarii. 
W programie BOGE bestcair nie 
ma żadnych ograniczeń dla 
przepracowanych godzin 
roboczych oraz ukrytych 
kosztów.*
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Wydajność Jakość BOGE 

AUTORYZOWANY

TECHNIK SERWISU
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Z BOGE bestcair otrzymują Państwo całościowy pakiet usług dla sprężarek 
śrubowych. Program BOGE bestcair obejmuje 5-letni autoryzowany serwis 
BOGE, oryginalne części zamienne a także nowoczesne narzędzia    
diagnostyczne.    

BOGE bestcair kluczem do sukcesu: 

 Autoryzowany Serwis
+ Oryginalne części zamienne BOGE
+ Oryginalny olej BOGE SYPREM S 

+ Nowoczesne narzędzia diagnostyczne 
= Maksymalna wydajność i bezpieczeństwo

przy niskich kosztach! 

100 % oryginalna jakość BOGE: BOGE bestcair.

Pakiet serwisowy BOGE cairpac 3000 

Indywidualnie dobrane dla każdej sprężarki, 
korzystne cenowo pakiety serwisowe, są 
najlepszym rozwiązaniem części zamiennych 
na przeglądy serwisowe.

Originalne czynniki chłodzące i smary BOGE 
Czynniki chłodzące i smary BOGE oferują 
najlepszą ochronę antykorozyjną, dbają  
o wysoką sprawność Państwa sprężarki
poprzez chłodzenie i smarowanie łożysk 
i rotorów. Program BOGE bestcair przewiduje 
stosowanie wyłącznie oleju Premium BOGE 
SYPREM S. Korzyść jest podwójna: Niewielka 
ilość oleju przenoszona do sprężonego 
powietrza zmniejsza zużycie oleju a dłuższy 
okres użytkowania wydłuża przerwy 
w wymianie oleju.  

Oryginalna autoryzowana jakość 
serwisowa BOGE  
Prace   związane  z  konserwacją  i  naprawą 
wykonują wyłącznie autoryzowani serwisanci 
BOGE. Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy, 
wysokowydajnym narzędziom oraz szybkiej 
responsywności, zadbają oni o ciągłą 
sprawność Państwa instalacji sprężonego 
powietrza.

www.bogepolska.pl 




