Flexibel
Huren

Ad hoc
capaciteit of
ontzorging
Meer flexibiliteit in uw communicatievloot nodig? Huren bij Flash
Private Mobile Networks biedt uitkomst. Of u nu kiest voor korte of
lange termijn huur, de apparatuur is direct leverbaar, in goede staat
en de service is inbegrepen. U heeft er geen omkijken meer naar.

Direct leverbaar
De verhuurvloot van Flash Private Mobile Networks bestaat uit
25.000 ATEX en non-ATEX devices en netwerken voor de korte
termijnhuur. Voor u betekent dat altijd voldoende beschikbaarheid
om ad hoc capaciteitsvraagstukken in te vullen. We kunnen flexibel
inspringen op situaties waarbij direct extra apparatuur moeten
worden ingezet, zoals bij seizoenswerk, projecten, evenementen,
congressen of tijdens onderhoudstops.

Nieuwste apparatuur
Alle apparatuur verkeert in goede staat. Netwerken en vast
opgestelde apparaten worden bij u geïnstalleerd. De apparatuur
is vooraf gecheckt, de batterijen verkeren in goede conditie,
onderhoud wordt preventief ingepland en uitgevoerd en de service
is inbegrepen. U heeft er geen omkijken meer naar vanaf het
moment dat u de apparatuur ontvangt.

Service inbegrepen
We vinden het belangrijk dat u zo snel en adequaat mogelijk
wordt geholpen op het moment dat zich een storing of ander
probleem voordoet. Daarom bieden we diverse service- en
verzekeringsvormen. Service is altijd inbegrepen, u bepaalt zelf
of u dit wilt uitbreiden met bijvoorbeeld 24-uurs service of andere
modulaire servicevormen. Door apparatuur te verzekeren, dekt u
eigen risicobedragen af als er bijvoorbeeld apparatuur kwijt raakt.
We adviseren u graag in de beste oplossing voor uw situatie.

“Huren bij Flash betekent dat ik geen
omkijken meer heb naar service en
onderhoud. Ik kan bijhuren wanneer
ik wil en heb geen administratieve
rompslomp meer. Lekker makkelijk
en flexibel.”

De kunst
van het
verstaan.

“Dankzij het huurcontract zijn we altijd in de lucht.
Wanneer er iets stuk is, wordt het direct gerepareerd
of vervangen.”
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De kunst
van het
verstaan.

Dat wij geworteld zijn in Rotterdam, ziet u terug in onze bedrijfsvoering. We houden
van korte lijnen en bieden optimale, gerichte ondersteuning. We luisteren goed naar uw
behoeften, maken waar wat we toezeggen en doen graag nog een stapje extra. Daardoor
bieden we stabiele en klantgerichte oplossingen en groeiden we van pionier tot marktleider.
Elkaar verstaan en begrijpen is de essentie. Sterker nog, het is ons bestaansrecht. We
noemen dat De Kunst van het Verstaan.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of het
Customer Service Center, telefonisch te bereiken op +31 (0) 181 25 00 25 of per e-mail aan
sales@flash-pmn.com.
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