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Erhverv

Indhold 
1. Indhold  

2. Genopfyldning af Falck Førstehjælpsskabet 

3. Tilvalg  

1. Indhold 
Jeres abonnement omfatter udlevering af det antal 

førstehjælpsskabe, der er med i jeres aftale.  

 

I kan løbende få genopfyldt førstehjælpsskabet efter behov 

med de forbindsstoffer, der hører til.  

 

Bestil genopfyldning på vores hjemmeside: 

http://www.falck.dk/genopfyld eller hos vores kundeservice 

på 70 10 20 31.  

 

Førstehjælpsskabet skal afleveres til Falck ved 

abonnementets ophør eller ved opsigelse.  

 

Bindingsperioden for aftalen står på jeres 

abonnementskontrakt. 

2. Genopfyldningaf Falck 

Førstehjælpsskabet 
I kan få genopfyldt førstehjælpsskabet med de 

forbindsstoffer, der hører til.  

 

I kan frit genopfylde skabet hele året rundt.  

 

Bestil genopfyldning på vores hjemmeside: 

www.falck.dk/genopfyld eller hos vores kundeservice  

på 70 10 20 31.  

 

I tilfælde af misbrug kan Falck opsige abonnementet. 

3. Tilvalg 
Falck tilbyder som supplement til førstehjælpsskabet en 

serviceaftale.  

 

Serviceaftalen  

Serviceaftalen omfatter et årlig eftersyn af jeres 

førstehjælpsskab, hvor I får besøg af en servicemontør fra 

Falck, som vil efterse førstehjælpsskabet.  

 

Det årlige eftersyn  

Har I også en serviceaftale til jeres brandmateriel, 

førstehjælpskufferter og/eller en eftersynsaftale til jeres 

hjertestartere, vil det årlige eftersyn af førstehjælpsskabet 

finde sted i forbindelse med eftersynet af disse produkter. 

 

Har I ikke sådan en aftale i forvejen, vil montøren kontakte 

jer for at aftale det årlige eftersyn på førstehjælpsskabet.  

 

Førstehjælpsskabet skal være tilgængeligt og befinde sig på 

samme adresse som de øvrige Falckprodukter.  

 

Eftersynet af førstehjælpsskabet omfatter:  

• Kontrol af fysisk tilstedeværelse.  

• Kontrol af synlige fejl og mangler ved skabet.  

• Udskiftning af indhold når forbindsstofferne nærmer sig 

udløbsdatoen.  

 

Eftersyn foretages en gang årligt. Konstateres det, at skabet 

eller indholdet skal udskiftes eller suppleres, er det dækket af 

abonnementsaftalen til førstehjælpsskabet. 
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