KÆRE KUNDE

SERVICEAFTALE:
IPAD SP1 /SP2
HJERTESTARTER
SERVICEYDELSER:

• BASIS: Nyt batteri og voksenelektroder
kr. 996,- for 1 år (1 multielektrode)
kr. 1.296,- for 1 år (2 multielektroder)

• ÅRLIGT EFTERSYN: + kr. 496,- / år
• ON-SITE: Service udføres af Cardiocare
kr. 1.992,- / kr. 2.292,- år

• UDVIDET: Registrering på hjertestarter.dk
+ kr. 196,- / år

• GARANTI: Udvid garanti fra 5 år til 8 år
kr. 1.796,- (engangsbeløb)

• FORSIKRING: Til hjertestarter og skab
kr. 1.200,- for 5 år

HVAD SKAL VI VIDE?

• Firma navn, Navn, mail og tlf.nr. på kontaktperson
• Info om placeringen af hjertestarteren
• Evt. CVR-nummer og /eller EAN-nummer
• Mærke, model, serienr. på hjertestarter
på dit batteri og elektroder
• Udløbsdato
Ved
forøget
garanti skal vi have kvittering for købsdato
•
* En ny serviceaftale, på en brugt hjertestarter, faktureres tilbage til købstidspunktet
eller batteriets produktionsdato. Alternativt kan du bestille en serviceaftale først og
tilkøbe et batteri og/ eller en elektrodepakke til vores vejledende udsalgspris.
Cardiocare pålægger altid et miljø- og administrationsgebyr på kr. 19,- for et batteri.

Herunder kan du læse om en Serviceaftale fra
Cardiocare, som vi mener er Danmarks bedste

Når I får en hjertestarter, er det nogens ansvar
at udskifte batteri og elektroder, når de udløber.
Det påkræves at de udskiftes i god tid, så jeres
hjertestarter altid virker og er klar til brug. Vi kan
også servicere den for jer med vores On-Site
Serviceaftale, så I ikke skal stå med ansvaret.

BASIS SERVICEAFTALE

ON-SITE SERVICEAFTALE

• Nye IPAD-elektroder (Ved udløb/efter brug)
• Nyt IPAD-batteri (Ved udløb/efter behov)
• Gratis Servicetelefon (Råd og vejledning)
• Gratis Support (Ved brug af hjertestarter)
• Gratis Hjertestarter (i en begrænser periode)

• Samme indhold som BASIS inkl.:
• Blot er det cardiocare som kører ud og

Cardiocare håndterer registreringen af udløbsdatoer samt håndterer fragt og omkostninger
for vitale dele. Bliver din hjertestarter brugt til et
hjertestop, sender vi også reservedelene gratis.
Vi udlåner dig en hjertestarter, hvis den medbringes af ambulanceredderne til sygehuset.
Dele sendes til den hjertestarter ansvarlige som
selv har ansvar for at udskifte.

skifter dele ved normal udskiftningstidpunkt.

• Funktionskontrol af jeres hjertestarter
• Udvendig og indvendig visuel inspektion
UDVIDET SERVICEAFTALE

• Tillæg til alle vores serviceaftaler.
• Cardiocare sørger for registrering på

hjertestarter.dk, som sikrer at alarmcentralen
og hjerteløbere kan få adgang til jeres
hjertestarter 24/7.
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