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ABONNEMENTSVILKÅR 

Falck Brandmaterielpakke 

Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for 
Erhverv.  

Falck Brandmaterielpakke: 

1 Sådan fungerer Falck Brandmaterielpakke 

2 Ændring af abonnement 

1. Sådan fungerer Falck Brandmaterielpakke
Falck udleverer og monterer det antal brandmaterielenheder, der 
fremgår specifikt af kontrakten. Det materiel, der hører til det 
enkelte abonnement, skal forefindes på samme adresse.  

Falck Brandmaterielpakke indeholder: 

• Rådgivning om type af ildslukkere 

• Leasing af ildslukkere

• Leasing af skilte til ildslukkere 

• Montering af ildslukkere

• Ét årligt eftersyn af ildslukkere

• Ombytning af brugte ildslukkere 

Din virksomhed tegner abonnementet for tre år ad gangen, og 

skal opsige det til udløb af hver treårig periode, senest en måned 

før forfald i år tre. 

Montering 

Det er en forudsætning, at Falck kan montere ildslukkerne inden 

for normal arbejdstid og uden særlige gener. 

Eftersyn 

Det årlige eftersyn af ildslukkere omfatter: 

• Eftersyn, adskillelse og eventuel rensning 

• Udvendig kontrol af beholder

• Kontrol af slukningsmiddel

• Kontrol af drivgas

• Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte 

• Udfyldelse af kontroletiket

• Ombytning af ildslukker om nødvendigt 

• Plombering foretages om nødvendigt

• Udlevering af eftersynsrapport

• Opladning, trykprøvning, reparation eller udskiftning af 

ildslukkere på eftersynsdagen i henhold til gældende forskrifter

Ombytning af brugte ildslukkere uden for det årlige 

eftersyn 

Abonnementet dækker også ombytning af brugte ildslukkere 

uden for det årlige eftersyn. Din virksomhed skal blot henvende 

sig til Falck Kundeservice, og aftale en tid for opsætning af en ny 

ildslukker. 

2. Ændring af abonnement
Ophør af abonnementet

Brandmateriellet er Falcks ejendom, og det er din virksomheds 

ansvar at sikre, at Falck får det retur ved opsigelse af 

abonnementet. 

Din virksomhed kan mod betaling rekvirere Falck til at afhente 

brandmateriellet. Falck er ikke forpligtet til at afmontere 

eventuelle beslag og holdere til brandmateriellet.  

Abonnementet omfatter ikke: 

Hvis din virksomhed flytter til nye lokaler, skal I kontakte Falck 

Kundeservice. Så sørger vi for flytning af materiellet mod betaling, 

hvorefter abonnementet kan fortsætte. 

Falck kan fakturere din virksomhed for: 

• Reparationer efter selvforskyldte fejl samt reparationer efter 

hærværk, indbrud eller lignende 

• Forgæves kørsel i forbindelse med opsætning af materiel eller 
servicebesøg, som Falck har varslet forud for besøget. 

Falck Assistance A/S 
Falck-Center CPH 
Sydhavnsgade 18 
2450 København SV 
CVR: 38049372

Kontakt Falck 

Vagtcentral: Tlf. 70 10 20 30 
Kundeservice: Tlf. 70 10 20 31 
www.falck.dk 
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