Privat

Falck Førstehjælp Basis
Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for
Privat
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Mulige tilvalg

Falck Førstehjælpskasse
Genopfyldnng af førstehjælpskassen

1. Falck Førstehjælpskassen

1. Falck Førstehjælp Specialkasser

Førstehjælpskassen indeholder:

De små førstehjælpskasser til bil, sport, natur og småbørn
fylder næsten intet, men rummer alt det vigtigste, når uheldet
er ude.

Blødning
•
Stop Blødning, stor kompresforbinding
•
Stop Blødning, lille kompresforbinding
Forbrænding
•
Afkøl forbrændingen, kompres med kølende gelé
•
Afkøl forbrændingen, kølende gelé
•
Forbinding, bind til at holde på kølende gelé
Forstuvning
•
Køl forstuvningen, ispose
•
Støt leddet, støttebind, latexfri
•
Støt armen, trekantet armklæde
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Skrammer
•
Klip-selv plaster, stor
•
Klip-selv plaster, mellem
•
Vabel-plaster
•
Fingerspids-plaster
•
Plaster
Låget
•
Saks
•
Pincet
•
Rulletape
•
Rens såret, desinficerende serviet
•
Pakke med træk-let plaster
Førstehjælpskassen er Falcks ejendom og Falck
forbeholder sig ret til at hjemkalde den ved abonnementets
ophør.

2. Genopfyldning af Falck
Førstehjælpskasse
Du kan gratis få fyldt kassen med nye
førstehjælpsforbrugsvarer, når du har brugt tingene op. Du
kan genopfylde svarende til en husstands normal forbrug.
Du bestiller genopfyldning på www.falck.dk under
Førstehjælp eller ved at ringe til Falcks Kundeservice.
Ring og bestil her:
Falcks Kundeservice
Telefon 70 10 20 31
Ma-to. kl. 8:00-16:00 og fr. kl.8:00-15:30

Falck Assistance A/S
Falck-Center CPH
Sydhavnsgade 18
2450 København SV
CVR: 38049372
Tlf. 70 10 20 31

Førstehjælpskassen er Falcks ejendom og Falck forbeholder
sig ret til at hjemkalde den ved abonnementets ophør.
Genopfyldning af Falck Førstehjælp Special-kasser
Du kan gratis få fyldt kassen med nye
førstehjælpsforbrugsvarer, når du har brugt tingene op. Du
kan genopfylde svarende til en husstands normal forbrug.
Du bestiller genopfyldning på www.falck.dk under Førstehjælp
eller ved at ringe til Falcks Kundeservice.
Ring og bestil her:
Falcks Kundeservice
Telefon 70 10 20 31
Ma-to. kl. 8:00-16:00 og fr. kl.8:00-15:30
Falck kan i tilfælde af misbrug opsige aftalen.

