KONE Online
För snabb och enkel åtkomst till er serviceinformation

KONE Online är en tjänst som ger dig enkel åtkomst till information om tidigare, nuvarande
och framtida aktiviteter för er utrustning. All information du behöver finns tillgänglig när
som helst och var som helst på en personligt anpassad webbplats.
Tjänsten finns även som en app för Android och iPhone. I appen KONE Online hittar du
samma information som i webbverktyget, och har serviceinformationen bara ett
knapptryck bort, var du än befinner dig.

Läs mer på kone.se/online eller på nästa sida

Se historik
Med KONE Online kan du övervaka er
utrustning och se när KONE utför
serviceåtgärder. Du har direkt tillgång via
webben till er historik och kan hålla dig
uppdaterad om felanmälningar och
servicebesök från KONE. En gång i kvartalet
får du också ett personligt anpassat
nyhetsbrev med nyckeldata om er utrustning
samt användbara tips från våra experter.
Servicerapporter i realtid
Du får en snabb överblick av alla era
serviceavtal, de utrustningar
de täcker samt relaterade fakturor - på ett och
samma ställe. Med KONE Online kan du i realtid
hålla dig uppdaterad om årliga kostnader och
underhållsaktiviteter. Du kan se information
om felanmälningar och reparationsbesök
liksom kommande servicebesök.

Scanna QR-koden och se en kort
video om hur tjänsten fungerar:

Registrera dig kostnadsfritt på
kone.se/online

KONTAKTA OSS
Har du frågor om
KONE Online?

KONE AB

Tveka inte att kontakta oss på
khs.kone.online@kone.com eller
08-410 640 00.

kone.se
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