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jocare
Tryghed og driftssikre
affaldsbeholdere

Årsfaktura,
kvartalsfaktura eller
månedsfaktura

VALGET
ER DIT
Serviceaftale

FRA 2 KR.
pr. dag

Beholdere på hjul

Overfladiske containere
Nedgravede containere

Indendørs affaldshåndtering

JOCARE GIVER
DIG TRYGHED
OG DRIFTSSIKRE
BEHOLDERE
joca er Danmarks førende leveran-

både i forhold til funktion, sikkerhed

dør af helt og delvist nedgravede

og forebyggende vedligehold. Her-

affaldssystemer.

ved kan større overraskelser pga.
nedslidte eller dårligt vedligeholdte

Vores affaldsbeholdere er designet

beholdere nemmere undgås.

og konstrueret til langvarigt brug,
ligesom beholderne er udført i vind-

Hurtig udrykning

og vejrbestandige materialer, der

Hver dag året rundt kører jocas

kan holde til det danske klima. For

montører og teknikere rundt i hele

at give vores kunder en øget tryghed

Danmark. De kan således også hur-

omkring beholdernes langsigtede

tigt være på pletten, hvis affaldsbe-

driftssikkerhed anbefaler vi vores

holderen pludselig er ude af drift,

kunder at tegne en servicekontakt.

bliver udsat for hærværk eller andet

Vi kalder det jocare.

som kræver en reparation med det
samme.

Undgå negative overraskelser
Med jocare sikrer vi, at vores kunder

Ved indgåelse af en serviceaftale for

får en øget tryghed med altid funkti-

nye affaldsbeholdere på 24 eller 36

onsdygtige og vedligeholdte affalds-

måneder, bliver garantien på behol-

beholdere. Vi sørger for at kontrol-

derne forlænget tilsvarende.

lere og servicere affaldsbeholderne

joca udvikler fremtidens affaldsløsninger

jocare
er en serviceog tryghedsaftale,
som du kan tilpasse
præcist til dit

SÅDAN
FUNGERER
JOCARE

behov.

jocare CLEAN
Sikrer rengjorte beholdere
året rundt – både udvendigt
og indvendigt.

jocare SERVICE
Sikrer forebyggende
inspektioner og kontrol af
bl.a. sikkerhedssystemer.

jocare CLEAN

jocare CLEAN

Vask af yderbeholder

X

Spuling af inderbeholder/sæk

X

Opsugning af vand fra brønd

X

Sæt affaldet i system

jocare
SERVICE
Basic

jocare
SERVICE
Advanced

jocare
SERVICE
Premium

Kontrol af hængsler og beslag
(inkl. udskiftning af skruer/bolte
hvis nødvendigt)

X

X

X

Kontrol af låsesystemer

X

X

X

Forebyggende smøring
og justering

X

X

X

Kontrol og efterspænding
af løftebeslag

X

X

X

Visuel inspektion af
yder- og inderbeholder/sæk

X

X

X

Kontrol af lukkemekanisme

X

X

X

Kontrol og efterspænding
af flaskebremse

X

X

X

Kontrol af sikkerhedsanordninger

X

X

X

Kontrol af eventuelle
batterier/stik/elektronik

X

X

X

Udskiftning af piktogrammer/
fraktionsskilte hvis nødvendigt
(standardmodeller selvklæb.)

X

X

Journalføring med kundekopi

X

X

jocare SERVICE

Fotodokumentation
og samlet servicerapport

X
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