
Vi holder styr på holdbarheden på batterier og elektroder og informerer jer i god tid om
hvornår de skal udskiftes
I får 10% rabat på relaterede varer
Gratis udskiftning af batterier og elektroder efter hjertestarteren har været i brug
Hvis fabrikanten udgiver en software update sørger vi for at dit apparat bliver opdateret
24/7 kundeservice med personlig råd og vejledning
Hvis sundhedspersonalet har brug Hvis sundhedspersonalet har brug for EKG udskrift, sørger vi for dette bliver gjort og sendt
til den pågældende cardiolog
Du modtager gratis en hjertestarter til låns hvis den ikke kan indsættes af følgende grunde:
1. I tilfælde af fejlmelding
2. I tilfælde af reparation 
3. I tilfælde af tyveri af din hjertestarter (maksimum 30 dage)

Din hjertestarter skal, hvis muligt, være tilgængelig til denne inspektion i dagtimerne. Du vil blive informeret på forhånd
hvornår servicemontøren planlægger sit besøg. Priserne inkluderer kørsel og fragt. Priserne er eksklusiv moms, og inkluderer
ikke udskiftning af batterier og elektroder når disse er udløbet. Dette vil blive faktureret separat med 10% rabat.    

Har du spørgsmål? Så tag endelig kontakt til vores salgsteam på 89 88 82 25 eller på email info@aedbutikken.dk



- Denne kontrakt tegnes for 1 år, forudsat at den ikke annulleres begge parter
- Annulering uden refundering er muligt i hele kontraktperioden
- Inden afslutningen på kontraktåret vil du modtage en proforma faktura med alle oplysninger til at forlænge kontrakten. På dette tidspunkt kan du: 
       1. Betale fakturaen og dermed forlænge kontrakten
       2. Opgradere til en Ekstra Service aftale
       3. Kontakte os for at tale om eller annulere serviceaftalen
-  Hospitalsvæsnet er udeluk-  Hospitalsvæsnet er udelukket fra tilbuddet om gratis nye elektroder og batterier efter brug (Mere information kan findes på www.aedbutikken.dk)
-  Medisol forholder sig retten til at opdatere priser årligt, aktuelle priser findes på vores hjemmeside
-  Du har 14 dages fortrydelsesret, med fuld tilbagebetaling. Evt. udgifter for allerede udført service trækkes fra refunderingen.  

Underskrevet d. (dato): 
Navn: 

Underskrift: 

Hjertestarter mærke og type:
Anskaffelsesdato:

Hjertestarter ordrenummer:
Hjertestarter serienummer:
Holdbarhedsdato elektroder:
Holdbarhedsdato batterier:

Firma:
Kontaktperson: 

Adresse: 
Postnummer og by:

Land: 
Hjertestarterens lokalisering:

TTelefonnummer:
Email adresse: 

Faktura email adresse:
CVR/SE nummer: 

Standard Service 799 kr. ekskl. moms

Ekstra Service 1250 kr ekskl moms
(Første år koster 800 kr ved køb af hjertestarter)

(Første år er gratis ved køb af hjertestarter)
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