
Optymalna wydajność  
od pierwszego dnia. 
Certyfikowana instalacja  
wykonana przez  
RATIONAL-Servicepartner.



RATIONAL SelfCookingCenter® - od pierwszego dnia oferuje prostotę 
obsługi oraz gwarantuje najwyższą jakość i powtarzalność gotowa-
nia. Prawidłowa instalacja przeprowadzona przez przeszkolonego 
specjalistę jest warunkiem do zadowolenia z pracy urządzenia, od 
samego początku przez kolejne lata eksploatacji.

Tylko profesjonalna instalacja i właściwe uruchomienie urządzenia w 
miejscu montażu zapewnia najlepsze rezultaty gotowania i wydajność 
SelfCookingCenter®. Profesjonalny montaż wykonany przez przeszko-
lonego w Rational specjalistę pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów 
lub nawet uszkodzeń urządzenia.

RATIONAL prowadzi dla swoich partnerów serwisowych cykliczne 
szkolenia w tym zakresie, które kończą się wydaniem certyfikatu. Daje 
to Państwu gwarancję bezpieczeństwa. Zapewnij sobie komfort długiej 
eksploatacji i zadowolenia z SelfCookingCenter® korzystając z Pakietu 
Instalacyjnego RATIONAL!

Właściwa instalacja oznacza  
optymalną wydajność! 
Certyfikowana instalacja wykonana  
przez RATIONAL-Servicepartner.



Pakiet Instalacyjny RATIONAL:
profesjonalna instalacja i uruchomienie.

Państwa korzyści:

>  profesjonalna instalacja i bezpośrednie uruchomienie 
przez RATIONAL-Servicepartner. 

>  spełnienie zaleceń producenta dotyczących prawidłowej 
instalacji.

>  instalacja spełnia wysoki standard jakości RATIONAL.

>  profesjonalna dokumentacja poświadczająca wykonanie 
instalacji.

>  krótki instruktaż bezpośrednio po zakończeniu instalacji 
na temat czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji  
SelfCookingCenter®. Regularna i właściwa pielęgnacja 
ma pozytywny wpływ na żywotność urządzenia oraz 
zapewnia jego pełną funkcjonalność.“

Usługi  
serwisowe

Ustalenia techniczne przed instalacją (przez telefon lub mail)

Praca i dojazd

Instalacja i uruchomienie

Krótki instruktaż

Opcje (płatne 
dodatkowo)

Ustalenia techniczne przed instalacją w miejscu instalacji

Zestaw instalacyjny i pozostałe materiały montażowe

Instalacja okapu UltraVent®

Montaż i instalacja zestawu CombiDuo® 



Więcej usług dla Państwa.
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Wsparcie RATIONAL-Servicepartner także w 
przypadku pojawienia się innych pytań technicznych 
dotyczących urządzenia RATIONAL. 

Profesjonalna instalacja Państwa urządzenia 
zapewnia 2-letnią gwarancję RATIONAL. Zarejestruj 
instalację bez dodatkowych kosztów pod adresem 
internetowym: rational-online.com 

„Czy korzystasz z usług ClubRATIONAL oraz z 
Academy RATIONAL? Więcej informacji na te tematy 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 
rational-online.com 


