Vogt Dem for efterligninger…..

Kun autoriserede Trend Systemhuse kender dit Trend anlæg
Trend er i dag blandt de største leverandører af CTS-systemer på det danske marked, hvor vi har været
repræsenteret siden 1984. I Danmark sker salget gennem 21 Trend systemhuse og Trend Teknologi
Centre (TTC), som er fordelt over hele landet. I disse systemhuse er ca. 200 ansatte uddannet i
anvendelse af Trends produkter og værktøjer. Se bagsiden for adresser og kontaktpersoner.
Dermed sikres Trend brugere den størst mulige frihed med hensyn til valg af leverandør, samt den
nemmest mulige adgang til service, idet leverandøren ofte bor ganske tæt på brugerens anlæg.
For at blive et Trend Systemhus kræves:
en grundig uddannelse af de medarbejdere, der skal arbejde med Trend produkter, en
uddannelse. som varetages af Trend.
en grundlæggende viden om varme- og ventilationsteknik
en fornuftig forretningsidé og et solidt økonomisk grundlag
Trend Control Systems har nordisk hovedkontor i Århus, og kontorets eneste opgave er at støtte vore
systemhuse og deres kunder med teknisk backup og uddannelse, samt at varetage den overordnede
salgs- og markedsføringsfunktion på det danske, norske, finske, svenske og baltiske marked.
Fordele ved at anvende godkendte systemhuse:
Kun autoriserede Trend Systemhuse og Teknologicentre har speciel Trend software som
anvendes til programmering og servicering af Trend systemer.
Autoriserede Trend Systemhuse og Teknologicentre kan altid opdaterer din undercentral- og
hovedstationsoftware til seneste version – Opdateringer er gratis, du betaler kun for den
medgåede tid.
Trend yder ubegrænset support til vore partnere – Onsite hvis nødvendigt.
Kunden har mulighed for deltagelse i kurser hos Trend.
Systemhusenes teknikere opdateres løbende om nye produkter og teknologier.
Systemhusenes teknikere har online adgang til software patches og 24 timers online support.
Adgang til Energisoftware.
3-4 dages leveringstid ved levering af nye produkter.
10 års produktsupport fra produktionsophør.
2 års produktgaranti.
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