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OVERZICHT1

• 8 reparatiecentra beheren de aanvragen op een gecentraliseerd niveau

• Totale omvang van de reparatiefaciliteiten 50.000 m2

• Meer dan 1,6 miljoen intern gerepareerde eenheden in 2020

• Gestandaardiseerde conforme processen

• ISO 9001-2015 gecertificeerd

• Volledig geïntegreerde en aangepaste testtools en IT-infrastructuur

• Kwaliteitsborging en controleprocessen

Centrale Service 
Centrum

Land bediend door het 
Centrale Service Centrum

Dankzij de Europese voetafdruk kan Platum in heel Europa doeltreffende oplossingen bieden voor service na verkoop. Over onze partner



PROCESBESCHRIJVING – SCHEMA E-SCOOTERS

1. Service aanvraag

• Webformulier

• Specifiek telefoonnummer 

per land (lokaal tarief)

• Land toegewijd e-mail adres

2. Klantenservice

▪ Technische ondersteuning 

▪ Oplossen van storingen en 
voorkomen van NFF’s 

▪ Ondersteuning bij zelfreparatie / 
reserveonderdelen

▪ RMA-validatie voor het geval het 
product naar het Reparatiecentrum 
moet worden verzonden 

▪ Verzendinstructies en 
verzendetiketten worden naar de 
klant gestuurd (via e-mail) 

▪ In geval van buiten de garantie 
vallende reparatie wordt een 
prijsopgave verstrekt

3. Ophalen van het product bij de 
Klant

▪ Ophalen van het product bij de 
Klant thuis op de afgesproken 
dag/tijd, of bij een logistiek 
afhaalpunt

▪ Aflevering van het product op het 
adres van het Reparatiecentrum

5. Terugzending van het product 
naar de klant

Levering van het product bij de Klant 
thuis (opties: vooraankondiging via 
e-mail) 

Eindklant/Verkooppunt Contactcentrum Logistieke partner

4. Service Centrum

▪ Inkomend product en inkomende 
controle (incl. video/foto-opname) 

▪ Garantievalidatie of Buiten-
garantie voorstel 

▪ Reparatie-activiteit 

▪ Tracering van reparatiestatus 
beschikbaar (link naar webportaal 
wordt naar eindgebruiker gestuurd 
zodra het product opgehaald is)

▪ Verpakking en Verzending 

Reparatiecentrum

6. Klantentevredenheidsonderzoek



PROCESBESCHRIJVING – SCHEMA E-BIKES3

1. Service aanvraag

• Webformulier

• Specifiek telefoonnummer 

per land (lokaal tarief)

• Land toegewijd e-mail adres

2. Klantenservice

▪ Technische ondersteuning 

▪ Oplossen van storingen en 
voorkomen van NFF’s 

▪ Ondersteuning bij zelfreparatie / 
reserveonderdelen

▪ RMA-validatie voor het geval er 
assistentie voor het product nodig is

▪ De afspraak op locatie wordt 
geboekt en de instructies worden 
aan de klant gecommuniceerd 

▪ In geval van buiten de garantie 
vallende reparatie wordt een 
prijsopgave verstrekt

3. Service ter plekke bij de klant

▪ De Klant wordt bezocht door onze 
Servicepartner ter plaatse op de 
afgesproken dag/tijd, op een 
willekeurige beschikbare locatie. 
De partner zal beschikken over 
verbruiksmateriaal en officiële 
reserveonderdelen, die tijdens de 
diagnosefase naar behoren 
vastgesteld zijn

▪ Alternatieve mogelijkheid: 
Aflevering van het product op het 
adres van het Reparatiecentrum. 
Verzendinstructies en 
verzendetiketten worden naar de 
klant gestuurd (zie punt 4 van het 
E-scooter-proces)

Eindklant/Verkooppunt Contactcentrum Reparatie Partners



SERVICECONTACTEN4

In geval van technische problemen kunt u contact met ons opnemen via het Webformulier, E-mail of Telefoonnummer.

Webformulieren

Door contact met ons op te nemen via het webformulier, kunnen onze technici alle details van uw zaak doornemen, en u dus een snellere en

efficiëntere service bieden. Wij raden u aan dit formulier te gebruiken

https://www.argentobike.it/en/support

https://www.apriliasmartmovement.it/en/support/

https://www.ducatiurbanemobility.com/assistance/

https://www.vr46e-mobility.com/support/

https://www.alemobility.com/en/support

https://www.jeepurbanemobility.com/en/support/

E-mail

Frans: UrbanE-mobility_FR@Sertec360.com

Nederlands: UrbanE-mobility_NL@Sertec360.com

Directe telefoonlijn (lokaal tarief, geen toeslag)

België +32-35004205

Nederland +31-737440478

Luxemburg +352-20204206

https://www.argentobike.it/en/support
https://www.apriliasmartmovement.it/en/support/
https://www.vr46e-mobility.com/support/
https://www.alemobility.com/en/support


PLATUM 
VIA BARGELLINO, 10 C/D
40012 CALDERARA DI RENO (BO) - ITALIË

PLATUM.COM

Dank u wel


