
RATIONAL ServicePlus.
Що включено до пакету.
Підтримка, навчання. 
Ефективність.



	 Підтримка,	допомога,	сервіс
Отримуйте задоволення від 
кожного дня на кухні.

Нова кулінарна система, нові співробітники та нові ідеї. 
Завжди є можливість скористатися послугами RATIONAL, 
які постачаються з кожним iCombi та iVario. RATIONAL 
ServicePlus надає можливість завжди отримувати максимум 
від свого обладнання, ваші інвестиції швидко окуповуються, 
а ідеї ніколи не закінчуються.

ServicePlus.

На запитання відповідають навіть 
раніше, ніж їх встигають задати.
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Доставка, збір та монтаж - завжди найкраще буде 
скористатися професійною підтримкою сервіс-партнерів 
RATIONAL. Партнери регулярно проходять навчання та 
аудити, а також в курсі останніх технологічних оновлень. 
Після монтажу ви можете приступати до роботи. Звичайно, 
скориставшись послугою вступного навчання. Кулінарні 
системи RATIONAL є інтуїтивно зрозумілими, однак кілька 
порад та підказок можуть стати у нагоді. Бренд-шеф 
RATIONAL навчить вас. Для вас і вашої команди. На вашій 
локації. Безкоштовно.

	 Індивідуальна	підтримка
Щоб ви могли легко почати 
досягати ваших цілей з першого 
дня.

Спершу	те,	що	має	бути	зроблене	першочергово.

Установка апарату та перше 
навчання.
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365 днів на рік: RATIONAL ChefLine. Запитання щодо 
технології приготування, налаштувань та способів 
приготування страв, або щодо обслуговування бенкету 
- бренд-шефи RATIONAL - завжди на зв'язку, готові 
відповісти на будь-які питання щодо кулінарних систем. 
Швидко, зрозуміло та безкоштовно.
Звертайтеся до ChefLine за тел:
+380503523300
+380952115739
+380504198881

	 Просто	зателефонуйте	нам
і ми перетворимо ваші 
завдання на рішення.

ChefLine.

Ваш особистий зв'язок 
з RATIONAL.
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Кулінарні системи RATIONAL продовжують оновлюватися. 
Ось чому ми пропонуємо регулярні оновлення програмного 
забезпечення. Які ви отримуєте регулярно, безкоштовно 
і автоматично. Навіть якщо ваші апарати не підключені 
до інтернету. Просто використовуйте флешку USB 
для перенесення нового програмного забезпечення 
з rational-online.com до вашого апарата. Для тих, які 
підключені до інтернету, це навіть простіше, за допомогою 
ConnectedCooking.

	 Користь	для	вас
це оновлення та розробки, 
які забезпечують ще кращі 
результати приготування. 
Автоматично.

Завжди	в	курсі.

Безкоштовні оновлення.
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Завжди знати, що відбувається з вашим  iCombi чи iVario? 
Переносити програми приготування лише одним кліком 
миші? Мати доступ до звіта HACCP в будь-який момент? 
Отримувати пропозиції з бази даних рецептів? Мережеве 
рішення ConnectedCooking робить все це можливим. 
Ви можете підключитися та зареєструвати ваші апарати 
безкоштовно. Якщо вам буде необхідна допомога чи 
консультація, сервіс-партнери RATIONAL або технічний 
менеджер RATIONAL готові допомогти. Звертайтеся 
+380504169568

	 Цифрові	технології	-	це	легко
Зареєструйтесь, увійдіть і готово.
Тримайте все під контролем з будь-
якого місця.

Більше інформації на:
rational-online.com/ua/ConnectedCooking

ConnectedCooking. 
Все під контролем.
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Професійні, практичні та в малих групах - це навчання 
з RATIONAL. Дізнайтеся, як з максимальною користю 
використовувати ваш апарат RATIONAL. Як знайти нові ідеї. 
Як мотивувати своїх працівників. Як вдосконалити робочі 
процеси. Найкраще те, що базові презентаіції iCombi та 
iVario безкоштовні. Ви також можете відвідати спеціальні 
платні презентації, в тому числі присвячені проведенню 
бенкетів, харчуванню на заводах тощо.

	 Переслідуючи	одну	мету
Дивувати своїх гостей.

Навчання	входить	в	пакет	послуг.

Академія RATIONAL.

Підтримка	в	роботі. 
З	урахуванням	ваших	потреб.
Аналізуйте, оптимізуйте та навчайтеся 
- разом з спеціалістами RATIONAL, 
обмірковуйте ретельно та оптимізуйте 
своє меню та виробництво. Аналіз, 
консультації та навчання можуть 
бути проведені на вашій локації та 
відповідно до ваших потреб. Для більшої 
ефективності та задоволення гостей.
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Кулінарні системи RATIONAL є надійними, вони дуже 
витривалі і мають довгий термін експлуатації. Особливо за 
умови правильного догляду. Але навіть у разі виникнення 
проблеми, понад 1200 сертифікованих партнерів RATIONAL 
у світі готові прийти на допомогу. В рамках сервіс-пакету з 
чітко визначеними послугами за фіксованою ціною,  2-річної 
гарантії або просто за запитом. З вашого дозволу і в разі 
підключення до ConnectedCooking, це буде можливо навіть 
віддалено.

	 Завжди	надійний
Висока якість послуг та апаратів, 
щоб не допустити простоїв.

rational-online.com/ua/ServicePlus

Догляд	та	обслуговування.

Для тих, хто вже сьогодні 
думає про завтрашній день.

річна гарантія 
якості

2
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Представництво РАЦІОНАЛЬ
Інтернаціональ в Україні
01032 м. Київ, вул. Жилянська, 146

Tел: +380443333103
Моб.+380504752333

eurasia@rational-online.com
rational-online.com

Представництво РАЦІОНАЛЬ
Інтернаціональ в Україні
01032 м. Київ, вул. Жилянська, 146

Tел: +380443333103
Моб.+380504752333

eurasia@rational-online.com
rational-online.com
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