
AED7000
En hjertestarter er yderst vigtigt medicinsk udstyr. 
Den skal fungere ordenligt - hver gang.

Men en AED, som alt andet udstyr, skal vedligeholdes korrekt. Der er flere elementer, der skal 
fungere korrekt, for at AEDen kan give de rigtige resultater:

Hvis elektroderne er gamle og slidte, kan gelen på dem muligvis tørre ud. AEDen ville ikke kunne 
analysere hjerterytmen korrekt. Selv hvis den giver en læsning, kunne stødet forårsage forbrænd-
ingsskader på patienten.

Hvis batterierne er flade, giver AEDen ikke nøjagtige aflæsninger eller starter måske ik-ke engang.
Virkeligheden er, at hvis en AED ikke fungerer korrekt vil mennesker dø. Undersøgelser har vist, at 
den mest almindelige årsag til AED-fejlfunktion er, at elektroderne eller bat-terierne ikke er skiftet i 
tide.
Andre problemer kan også opstå. Enheden kan blive beskadiget og derved ikke fungere korrekt. 
Endnu værre – den kan blive stjålet. Derefter ville det livreddende udstyr ikke være tilgængeligt på 
det mest kritiske tidspunkt.

Der er en måde at tackle disse udfald på og sørge for, at funktionerne på din AED7000 er korrekte 
og tilgængelige, når det er nødvendigt.

Opret en serviceaftale i dag for at have ro i sindet over din AED7000. 

Elektroder:

Batterier:



Hvis du underskriver en serviceaftale, behøver du ikke længere bekymre dig om, at AED-udstyret 
fungerer, når det er kritisk nødvendigt.

Du kan fokusere på dine primære forretningsbehov og lade eksperterne tage sig af defi-
brillatorvedligeholdelsen.

Serviceaftalen er enkel. Du betaler 992 DKK pr. AED. Der er ingen andre gebyrer.
Denne aftale dækker:

Service af AED’erne
Opdateringer af AED’erne
Skift af elektroder, batterier og førstehjælps-kit
Nulstilling af AED, hvis den bruges under et hjertestop
Lån af AED, hvis din enhed ikke fungerer korrekt
Tyveri eller tab - hvis din AED er stjålet eller beskadiget, erstatter vi den med en ny for  2900 
DKK (listepris 7360 DKK eksl. moms)
Vi kommer til dig for at udføre service

Vi er den eneste distributør af AED7000 i landet og det eneste firma, der leverer denne 
omfattende serviceaftale for AED’er.

Hvis du vil bruge AED-udstyr uden at bekymre dig om, hvorvidt det fungerer korrekt, og om det er 
tilgængeligt når det er nødvendigt - er en serviceaftale vigtig at have på plads.

Serviceaftalen er gyldig i et år ad gangen og fornyes hvert år. Der er ingen opsigelses-frist ved 
annullering, så hvis du ønsker at annullere aftalen, skal du bare fortælle det til os hvorefter vi 
opsiger aftalen med det samme.

Kontakt os i dag for at bestille serviceaftalen. Bare fortæl os, at du ønsker det, så tilføjer vi 
det for dig. Ingen stress.

Hjemmeside: https://foerstehjaelp-shoppen.dk/

Telefon: 89871791

Email: kundeservice@foerstehjaelp-shoppen.dk

Serviceaftalen


