ABONNEMENTSVILKÅR – FALCK BRANDSLUKKERE
Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle
abonnementsvilkår for Erhverv.
Falck Brandslukkere:
1.
Generelt
2.
Montering
3.
Serviceeftersyn
4.
Ombytning af brandslukkere uden for det
årlige serviceeftersyn
5.
Ændring af abonnementet
6.
Særlig ansvarsforhold

1. Generelt
Falck udleverer og monterer det antal
brandslukkere, der fremgår specifikt af
kontrakten. De brandslukkere, der hører til det
enkelte abonnement, skal forefindes på samme
adresse. Brandslukkerne forbliver Falcks
ejendom og skal returneres til Falck ved ophør
af abonnementsaftalen.
Falcks Brandslukkerpakke indeholder:
• Rådgivning om type af brandslukkere
• Leasing af brandslukkere
• Leasing af skilte til brandslukkere
• Montering af brandslukkere
• Ét årligt serviceeftersyn af brandslukkere
• Ombytning af brugte brandslukkere
Din virksomhed tegner abonnementet for tre år
ad gangen. Abonnementet kan opsiges til udløb
af den treårig periode, dog senest en måned
før forfald af den treårig periode.

2. Montering
Montering af brandslukkerne er omfattet af
abonnementet, det er dog en forudsætning, at
Falck kan montere brandslukkerne inden for
normal arbejdstid og uden særlige gener.

3. Serviceeftersyn
En dato for første serviceeftersyn aftales
individuelt med Falcks kontaktperson.
Det årlige serviceeftersyn af brandslukkere
omfatter følgende og er en del af det komplette
abonnement:
• Serviceeftersyn, adskillelse og eventuel
rensning
• Udvendig kontrol af beholder
• Kontrol af slukningsmiddel
• Kontrol af drivgas
• Kontrol af slanger, strålespidser og
gydetragte
• Sikring af intakt pulver i pulverslukkeren
• Udfyldelse af kontroletiket
• Ombytning af brandslukker om nødvendigt
• Genplombering
• Udlevering af eftersynsrapport
• Opladning, trykprøvning, reparation eller
udskiftning af brandslukkere på

serviceeftersynsdagen i henhold til
gældende forskrifter

4. Ombytning af brandslukkere uden
for det årlige serviceeftersyn
Abonnementet dækker også ombytning af
brugte brandslukkere uden for det årlige
serviceeftersyn. Din virksomhed skal blot
henvende sig til Falck Kundeservice, og aftale
en tid for opsætning af en ny brandslukker.

5. Ændring af abonnementet
Ophør af abonnementet
Brandslukkerne 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 brandslukkerne.
Falck er ikke forpligtet til at
afmontere eventuelle beslag
og holdere til
brandslukkerne.
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Abonnementet omfatter
ikke:
Hvis din virksomhed flytter til
nye lokaler, skal I kontakte
Falck Kundeservice. Så
sørger vi for flytning af
brandslukkerne mod
betaling, hvorefter abonnementet kan
fortsætte. Falck kan fakturere din virksomhed
for:
• Reparationer efter selvforskyldte fejl samt
reparationer efter hærværk, indbrud eller
lignende
• Afmontere eventuelle beslag og holdere til
brandslukningsmateriellet.
• Er der behov for reparationer efter
brandmateriellets afmontering, påhviler det
kunden
• Forgæves kørsel i forbindelse med
opsætning af brandslukkerne eller
serviceeftersynsbesøg, som Falck har
varslet forud for besøget.

6. Særlig ansvarsforhold
Ansvarsbegrænsningerne i Falcks generelle
abonnementsvilkår finder anvendelse for Falck
Brandslukkere med de yderligere
begrænsninger, der fremgår af dette afsnit.
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Vi anbefaler, at betjeningen af brandslukkerne
kun sker af personer, der har gennemgået det
af Falck afholdte brandkursus.
Kunden har ansvaret for brandmateriellet for
så vidt angår tyveri, brand og hærværk og
andre forhold, der ikke kan karakteriseres som
normalt slid og ælde.
Kunden har selv ansvaret for løbende at holde
øje med brandslukkerne og rette henvendelse
til Falck ved fejl eller mangler på
brandslukkerne.
I det omfang andet ikke følger af dansk rets
ufravigelige regler om produktansvar, er Falck
kun ansvarlig for skade forårsaget af en af
Falck leveret vare i det omfang det kan
bevises, at skaden skyldes Falcks fejl eller
forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de
begrænsninger af Falcks erstatningsansvar
som er anført i disse abonnementsvilkår, samt
Falcks generelle abonnementsvilkår.
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