Partner

•	Visualisering af Jeres
kvalitetskontrol
•	Professionel sparring
på måleopgaver
•	Faste omkostninger
gøres variable
•	Øget kapacitet ved
spidsbelastninger
•	Hurtig og præcis
opmåling
•	Som at have din
egen fleksible
kvalitetsafdeling
•	Målerapporter med
jeres logo/navn

Dit udbytte
med en Kvejborg-Partneraftale
Opnå en større sikkerhed ved at have en ekstern partner til at tjekke dine
emner/fixturer.
Med Kvejborg ApS på sidelinjen får du adgang til eksperterfaring, du eliminerer
den menneskelige faktor ved traditionel opmåling, både når der måles, og når
målene noteres ned manuelt.
Med 3D opmåling har du målingerne digitalt og kan altid genevaluere data. I
praksis betyder det, at man stadig kan måle på et emne, efter at det har forladt
produktionen. Der er derfor fuld dokumentation på emnet, hvis der senere
bliver brug for det.
Bruger du eksempelvis svejsefixturer eller andre samle fiksturer? Vi laver en aftale med dig om at kalibrere dine fiksturer i et
fast interval, eller hvad der passer dig bedst.
Har du udfaldsemner, der skal måles? Vi kan komme til dig med
vores udstyr, eller du sender emnerne til os, og vi foretager målingerne på eget værksted.
Når der indgås en partneraftale med Kvejborg ApS, bliver du automatisk prioriteret højt. Vi garanterer max 4 arbejdsdages responstid på din opgave.
Det giver dig tryghed og backup så du kan fokusere på jeres kernekompetencer.

AFTALE
Sådan kan en standardaftale se ud:
Der indgås aftale om køb af min 30 timers
opmålingsservice hos Kvejborg ApS.
Timerne skal afvikles inden for 4 måneder.
Aftalen giver 15% rabat på o
 pmålingstimer
og rapportskrivning.
Normalpris for opmåling 2.200-/time

Partnerpris: 1.870-/time

De 30 timer udfaktureres i 4 rater hver den
første i måneden. Første måned faktureres
ved aftalens indgåelse. 14.025 Dkk/måned.
Partnere får også 15% rabat på rapportskrivningstimerne. (disse timer
faktureres særskilt efter forbrug:
Normalpris for rapport
– dokumentation 950-/time

Partnerpris: 807,5-/time
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