
RATIONAL ServicePlus.
Introduksjon. Videre 
opplæring. Effektivitet.



 Support, hjelp, service
Slapp av og nyt dagen på 
kjøkkenet.

Nytt matlagingssystem, nye ansatte og nye ideer. Det er alltid 
en grunn til å prøve ut RATIONAL tjenester som leveres med 
alle iCombi og iVario enheter. RATIONAL ServicePlus sikrer at 
du alltid får mest mulig ut av enhetene dine, at investeringer 
lønner seg på lang sikt og at du aldri går tom for ideer.

ServicePlus.

Spørsmålet er besvart før det 
er spurt.
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Levering, montering og igangkjøring - det er alltid best att en 
trent RATIONAL service teknikker utfører dette. Teknikerne er 
hyppig på kurs og er kjent med den siste teknologien. Da kan 
du begynne med opplæringen. Selv om RATIONAL enhetene 
er selv forklarende, kan det alltid være lurt og lære litt triks som 
kan lette hverdagen. RATIONAL kokken vil vise deg og ditt team 
dette. Hos deg, helt gratis.

 Tilpasset support
Slik att du enkelt kan starte 
og nå dine mål fra første dag.

Først ting først.

Installasjon og opplæring.
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Vi er her 365 dager i året: RATIONAL ChefLine. Har du spørsmål og 
tilberedning, innstillinger, de beste programmene eller planlegge 
en bankett - RATIONAL kokken er kun en telefonsamtale unna for å 
hjelpe deg. Raskt, enkelt og kostnadsfritt.

Du når ChefLine på:
+47 9526 1624

 Bare å ringe oss så hjelper vi 
deg med din utfordring.

Die ChefLine.

Din personlige kontakt med 
RATIONAL.
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RATIONAL enhetene er i konstant utvikling. Dette er grunnen til 
vi tilbyr gratis oppdatering. Du vil mota de regelmessig, gratis 
og automatisk. Selv også om ikke enheten ikke er koblet til 
nettverk. Da kan du enkelt laste det ned på en USB fra rational-
online.com til din enhet. For dere som er tilkoblett nettverk er 
det enda enklere med ConnectedCooking.

 Dette er nå dine fordeler
fra utviklingavdelingen som 
gir deg enda bedre resultat.
Automatisk.

Alltid oppdatert.

Gratis oppdatering.
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Vite hva iCombi og iVario gjør? Overføre program med ett 
enkelt trykk? Se HACCP data? Få forslag fra oppskriftdatabasen? 
CoonectedCooking nettverket gjør dette mulig. Når du starter 
opp din enhet vil du bli spurt om å logge inn og registrere din 
enhet gratis. Om du ikke er sikker på hvordan det skal gjøres så 
kontakt din RATIONAL service tekniker for hjelp.

 Digitalisering gjør det enkelt
Registrer, logg på og du er klar.  
Ha kontroll uansett hvor du er. 

Mer informasjon på: 
rational-online.com/no/ConnectedCooking

ConnectedCooking. 
Alt under kontroll.
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Profesjonelt, praktisk og i små grupper - dette er opplæring 
med RATIONAL. Lær deg hvordan du får mest ut av din 
Rational enhet. Hvordan finne nye ideer? Hvordan motivere 
dine ansatte? Hvordan du kan forenkle arbeidsprosesser? Best 
av alt, basis kurset for iCombi og iVario er helt gratis. Du kan 
også melde deg på kurs for bankett, stor produksjon eller mer 
restaurant inspirerte kurs mot betaling.

 Med ett mål for øye
Imponere dine gjester.

Trening inkludert.

Academy RATIONAL.

Aktiv support. 
Tilpasset til ditt behov.
Analyser, optimalisert og lær - sammen med 
RATIONAL spesialistene. Planlegg ny eller 
optimalisert meny og produksjon. Analysen, 
samtalen, og treningen er selvsagt på dine 
premisser og tilpasset ditt behov. Alt for en 
mer effektiv hverdag og fornøyde kunder.  
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RATIONAL enhetene er robust, den tåler mye og har lang 
levetid. Spesielt om den får god pleie. Du er også veldig godt 
ivaretatt om du skulle få problem med enheten, over 1.200 
sertifiserte RATIONAL service teknikere står klare rundt om i 
verden. Enten som en del av en vedlikeholds pakke med avtalt 
pris, 2 års garanti eller på forespørsel. Ved din tillatelse og 
ConnectedCooking kan dette fjernstyres.  

 Alltid pålitelig
Høy kvalitet på service og produkt 
for å hindre driftsstans

rational-online.com/no/ServicePlus

Pleie og vedlikehold.

For de som allerede tenker på 
morgendagen.

års  
garanti
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RATIONAL Norge AS
Frysjaveien 33 B
0411 Oslo
Norge

Tel. +47 22 70 10 00
Fax +47 22 70 10 29

post@rational.no
rational-online.com

RATIONAL Norge AS
Frysjaveien 33 B
0411 Oslo
Norge

Tel. +47 22 70 10 00
Fax +47 22 70 10 29

post@rational.no
rational-online.com
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