
*สอบถามข้อ้มูลเพ่ิ่�มเติม่เกี่่�ยวกี่บัความครอบคลุมข้องแผนกี่ารบรก่ี่าร กี่รุณาติรวจสอบข้อ้กี่ำาหนดและเง่�อนไข้ Gold Service Plan

Neo เป็็นหุ�นยนติ์ทำำาความสะอาดพ่ิ่�นระบบอัติโนมัติ่ทำ่�ม่ความลำ�าสมัยทำ่�สุดในติลาด โดยนักี่ป็ฏิ่วัติเป็็นผู้ให้กี่ารสนับสนุนหุ�นยนติ์ Neo 
ทำุกี่เคร่�อง Avidbots Customer Success Program เป็็นรากี่ฐานสำาคัญในกี่ารเป็ล่�ยนแป็ลงกี่ลว่ธี่และเปิ็ดช่�องให้ม่กี่ารยกี่ระดับ
กี่ารสนับสนุนด้านกี่ารบร่กี่ารซึ่่�งไม�เคยพิ่บเห็นในอุติสาหกี่รรมน่�มากี่�อน ค่อกี่ารเน้นกี่ารใช่้งานข้องหุ�นยนติ์ Neo ด้วยความติ�อ
เน่�อง ไม�ว�าคุณจะซึ่่�อหุ�นยนติ์ Neo รุ�นใด Avidbots Customer Success Program สามารถติอบโจทำย์ได้ในระดับทำ่�ด่ทำ่�สุด

ในฐานะทำ่�เป็็นส�วนหน่�งข้อง Avidbots Customer Success Program Avidbots Gold Service Plan จะช่�วยเพ่ิ่�มป็ระส่ทำธี่ผล
สูงสุดโดยจำากี่ัดกี่ารหยุดกี่ารทำำางานข้องหุ�นยนติ์ และป็กี่ป้็องกี่ารลงทำุนข้องผู้ซึ่่�อส่นค้า Gold Service Plan ครอบคลุม
กี่ารติรวจสอบ, กี่ารป็รับป็รุงและกี่ารเป็ล่�ยนส�วนป็ระกี่อบทำ่�จำาเป็็นทำั�งหมดเพ่ิ่�อให้หุ�นยนติ์ Neo สามารถทำำางานได้อย�างเติ็ม
ป็ระส่ทำธี่ภาพิ่ กี่ารติรวจซึ่�อมบำารุงรักี่ษาอย�างสมำ�าเสมอและกี่ารติรวจสอบอย�างครอบคลุมจะช่�วยย่ดอายุกี่ารใช่้งานหุ�นยนติ์ Neo 
เพ่ิ่�อให้ผู้ซึ่่�อวางใจในผลลัพิ่ทำ์ข้องกี่ารทำำาความสะอาดรวมถ่งกี่ารทำำางานทำ่�ป็ลอดภัย

เม่�อหุ�นยนติ ์Neo ไดถ้กูี่จัดส�งไป็ยังพ่ิ่�นทำ่�บรก่ี่ารข้องผูซ้ึ่่�อสน่คา้แลว้ ส่�งสำาคญัคอ่ติอ้งมอบกี่ารทำำาความสะอาดแบบอตัิโนมัติเ่ติม็รปู็
แบบและเหมาะสมทำ่�สดุติั�งแติ�วนัแรกี่เข้า้และจะเป็็นเช่�นเดย่วกี่บัวนัทำ่� 365 อย�างท่ำ�ผูซ้ึ่่�อสามารถจต่ินากี่ารได้กี่บัหุ�นยนติท์ำ่�มค่วาม 
ซึ่บัซึ่อ้นอย�างหุ�นยนติ ์Neo ทำ่�ไดร้บัมอบหมายในกี่ารทำำาความสะอาดพ่ิ่�นทำ่� กี่ารบำารงุรกัี่ษาเป็็นส่�งสำาคญัเพ่ิ่�อใหหุ้�นยนติป์็ฏิบ่ตัิห่นา้ท่ำ�
ไดอ้ย�างเติม็ป็ระสท่ำธีภ่าพิ่ น่�ค่อเหติผุลท่ำ�มาข้อง Gold Service Plan

หุ�นยนติ ์Neo ทำ่�มาพิ่รอ้มกี่บั Gold Service Plan จะช่�วยลดติน้ทำนุ เพ่ิ่�มป็ระสท่ำธีภ่าพิ่ในกี่ารทำำาความสะอาดและมอบความอบอุ�น
ใจแกี่�ผูซ้ึ่่�อสน่คา้

การมอบความอบอ่�นใจ

Gold Service Planไดร้บักี่ารป็รับให้เหมาะสมกี่บั 
หุ�นยนติ ์Neo ซึ่่�งใหบ้รก่ี่ารโดยช่�างท่ำ�ไดร้บักี่ารอบรม
จากี่ Avidbots และผ�านกี่ารรบัรองช่�างเทำคน่ค รวม
ถ่งผูช้่ำานาญกี่ารทำ่�รูจ้กัี่หุ�นยนติ ์Neo ในข้ณะเดย่วกี่นั
มค่วามเข้า้ใจถง่กี่ารบำารงุรกัี่ษาท่ำ�จำาเป็็นติ�อหุ�นยนติ์ 
Neo เพ่ิ่�อทำ่�จะสามารถทำำางานไดอ้ย�างเต็ิมป็ระสท่ำธีภ่าพิ่ 
ภายในหน่�งปีมีกีารเข้า้ซ่�อมบำาร่งรกัษาเชิิงป้ีองกนั
ทั้ั�งหมดสามครั�ง เพ่ิ่�อให้มั�นใจว�าหุ�นยนติ ์Neo สามารถ
ป็ฏิบั่ติห่นา้ทำ่�ในกี่ารทำำาความสะอาดในสถานท่ำ�ข้องผูซ้ึ่่�อ
สน่คา้ได้เป็็นอย�างดก่ี่ารเข้้าซึ่�อมบำารงุรกัี่ษาเช่่งป้็องกัี่น
ในแติ�ละครั�ง ผูช้่ำานาญกี่ารข้อง Avidbots จะทำำากี่าร
ติรวจสอบอย�างละเอย่ด โดยม่กี่ารติรวจสอบส�วน
ป็ระกี่อบและช่่�นส�วนทำั�งหมด นอกี่จากี่น่�วสัดสุ่�นเป็ล่อง
ซึ่่�งรวมถง่แป็รงข้ดัพ่ิ่�น, แผ�นข้ดั, ยางรด่นำ�าจะถกูี่
เป็ล่�ยนโดยไม�มค่�าใช้่จ�ายเพ่ิ่�มเติม่ ในกี่ารเข้า้ซึ่�อมบำารงุจะ
มก่ี่ารกี่ำาหนดวนัและเวลาทำ่�ผูซ่้ึ่�อสน่คา้สะดวกี่ให้เข้้า 
บร่กี่ารภายในพ่ิ่�นทำ่�ทำ่�หุ�นยนติ ์Neo ใหบ้รก่ี่าร

มาตรฐานการบำารง่รกัษาห่�นยนตร์ะดับโกลด์ งาน

กี่ารบำารุงรักี่ษาเช่่งป้็องกี่ัน

กี่ารบำารุงรักี่ษาเช่่งแกี่้ไข้

ค�าอะไหล�และแรงงาน

ควรทำำากี่ารซึ่�อมบำารงุเช่ง่ป้็องกี่นัทำกุี่ 480 ช่ั�วโมง โดยยกี่
ติวัอย�างเช่�นกี่ารใช่ง้านหุ�นยนติน์าน 120 ชั่�วโมงติ�อเดอ่น ทำาง
ผูช้่ำานาญกี่าร Avidbots จะเข้า้บรก่ี่ารทำกุี่ส่�เดอ่น หากี่มก่ี่าร
ใช่ง้านหุ�นยนติเ์ดอ่นละ 240 ช่ั�วโมง กี่ารเข้้าซึ่�อมบำารงุเช่่ง
ป้็องกี่นัควรเป็็นทำกุี่สองเดอ่น

หากี่มก่ี่ารเข้า้ซึ่�อมบำารงุเช่ง่ป้็องกี่นัเพ่ิ่�มเติม่นอกี่เหนอ่จากี่สาม
ครั�งติ�อปี็ จะมค่�าใช่จ้�ายเพ่ิ่�มเติม่

หากี่ทำ�านติอ้งกี่ารสอบถามดา้นกี่ารสนบัสนนุเพ่ิ่�มเติม่  
กี่รณุาติด่ติ�อ 1-855-928-4326 ติ�อ 3 หร่ออเ่มล์  
tech.support@avidbots.com เพ่ิ่�อป็รก่ี่ษาผูช้่ำานาญกี่าร
ข้อง Avidbots

Gold Service Plan

Gold Service Plan ข้อง Avidbots ครอบคลม่สิ�งใดบา้ง

ทำุกี่ 480 ช่ั�วโมง
(สูงสุด 3 ครั�งติ�อปี็)

ครอบคลุม

ครอบคลุม

Avidbots Gold Service Plan

Avidbots Customer Success Program

สำาหรบักี่ารดูแลหุ�นยนต์ิ Neo 
G O L D  S E R V I C E  P L A N
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ทั้ำาไมต้องเลอืก Avidbots
กี่ารซึ่่�อหุ�นยนต์ิทำำาความสะอาด Neo ข้อง Avidbots ไม�ใช่�แค�กี่าร
ซึ่่�อเคร่�องข้ดัลา้งพ่ิ่�น เป็็นกี่ารลงทำนุดา้นเทำคโนโลย่สำาหรับอนาคติ
ซึ่่�งสามารถใหน้ย่ามใหม�ในกี่ารทำำาความสะอาด, เพ่ิ่�มป็ระสท่ำธ่ีภาพิ่
กี่ารทำำางาน, ความคุม้ค�าและสะดวกี่ในกี่ารใช้่งาน ทำ่�สำาคัญย่�งกี่ว�า
นั�นหุ�นยนติแ์ละเทำคโนโลย ่AI ข้องเราเปิ็ดโอกี่าสใหธุ้ีรก่ี่จข้องผู้ซึ่่�อ
สน่คา้ป็ระสบความสำาเรจ็มากี่ข้่�น ทำาง Avidbots ติระหนกัี่ว�าไม�ใช่�
แค�กี่ารซึ่่�อสน่คา้, หรอ่เทำคโนโลย,่ ข้อ้เสนอทำางธีรุก่ี่จเทำ�านั�น ทำางผู้
ซึ่่�อสน่คา้ติอ้งกี่ารมองหาคู�คา้ทำ่�น�าเช่่�อถอ่ผูซ้ึ่่�งนำาพิ่าผูซ้ึ่่�อไป็กี่บักี่าร
ป็ฏ่ิบตัิง่านแบบอตัิโนมตัิโ่ดยมหุ่�นยนติเ์ป็็นผูช้่�วย ทำาง Avidbots 
พิ่รอ้มท่ำ�จะกี่า้วเดน่ไป็พิ่รอ้มกี่บัผูซ้ึ่่�อเพ่ิ่�อเพ่ิ่�มความมั�นใจและ
ติระหนกัี่ถง่ผลป็ระโยช่นท์ำ่�หุ�นยนติจ์ะนำามาให้

เกี�ยวกบัเรา
Avidbots เป็็นบรษ่ทัำเกี่่�ยวกี่บัหุ�นยนติซ์ึ่่�งมว่ส่ยัทำศันใ์นกี่ารนำา 
หุ�นยนติม์าแกี่ไ้ข้ปั็ญหาในช่ว่ต่ิป็ระจำาวนัเพ่ิ่�อเพ่ิ่�มผลผลต่ิใหแ้กี่�
องคก์ี่ร และทำำาไดด้ก่ี่ว�าบร่ษทัำใด ๆ ในโลกี่ ด้วยความลำ�าสมัยใน
สน่คา้ข้องเรา Neo หุ�นยนติท์ำำาความสะอาดข้ดัพ่ิ่�นอตัิโนมต่ัิได้ม่
กี่ารส�งมอบไป็ใช้่ทำั�วโลกี่และไดร้บักี่ารยอมรบัโดยบร่ษทัำผูน้ำาด้าน
กี่ารบรห่ารอาคารครบวงจร สำานกัี่งานใหญ�ตัิ�งอยู�ทำ่� คท่ำเช่อร์นา, 
ออนติารโ่อ ป็ระเทำศแคนนาดา ทำาง Avidbots ไดม้ก่ี่ารนำาเสนอ
กี่ารบรก่ี่ารและกี่ารสนบัสนนุแกี่�ลกูี่คา้ครอบคลุม 5 ทำว่ป็

sales@avidbots.com

+1.855.928.4326 

www.avidbots.com/contact

ตดิต�อเรา

Avidbots Corp 
975 Bleams Road, #5
Kitchener, ON N2E 3Z5
Canada

Avidbots Chicago
5400 Newport Drive STE 7
Rolling Meadows, IL 60008
United States of America
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