LEIA COM ATENÇÃO
INFORMATIVO MANUTENÇÕES

As revisões periódicas nos equipamentos de salto são obrigatórias, e para tanto seu Páraquedas Reserva, Principal e Dispositivos de Abertura Automática (DAA) devem ser avaliados a
cada 120 dias.
A SKYTEC está apta a realizar manutenções em qualquer marca de equipamentos e velames.
Possui todas as ferramentas e maquinários próprios para a realização de uma avaliação tais
como: Mapa de linhas, tecido, linhas, ferramenta de resistência, e muito mais. Isso gera mais
segurança e garantia pelos serviços prestados.
Quando do envio de um equipamento para manutenção alguns cuidados devem ser tomados:
•

•
•
•
•
•

Acondicionar o equipamento em uma caixa segura, pois muitos equipamentos chegam com
avarias de transporte, a caixa deve ser do tamanho exato ou os espaços vazios devem ser
preenchidos. As sobras de espaços causam amasso e rasgos podendo afetar seu
equipamento.
A forma de envio deve ser avaliado por você e levar em consideração o tempo e o custo.
Não esquecer de anexar um lembrete junto ao equipamento sobre o quais os serviços (a ser
realizados) ou descrever os problemas que vem ocorrendo.
O tempo de manutenção é variável, consulte antes de enviar o material.
Seu nome completo, endereço, bairro, cep, cidade, estado, telefone, e-mail, RG e CPF,
devem constar junto ao lembrete, pois isto nos facilitará o retorno. Se puder, envie um cartão
de visitas seu anexado ao lembrete, também!
Sobre orçamentos antecipados, isto é muito complicado, pois no orçamento não dá para ter
uma visão de todos os problemas que seu equipamento pode ter, somente colocando a mão
e revisando é que podemos ter o valor e os problemas de seu equipamento, poderemos dar
um orçamento. Assim que o material chega em nosso loft, uma availiação geral é feita e
enviamos uma planilha (via e-mail) com a descrição e os preços dos serviços que serão
realizados.

Toda manutenção é acompanhada de um relatório com todos os serviços realizados, soluções e
problemas verificados, esta ficha é arquivada pela SKYT EC e é o documento que prova o estado
e verificações periódicas obrigatórias.
Seguindo estes passos, você garante mais agilidade no atendimento!
Atenciosamente,

SKYTEC PARACHUTE SALES & SERVICE
www.skytec.ind.br
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