SAFETYGROUP
Safety starts with you

SAFETYGROUP HAR UDDANNET
MERE END 50.000 DANSKERE I
FØRSTEHJÆLP

SIKKERHED & KONTINUITET

LEJ EN HJERTESTARTER
Lej hele pakken hos SafetyGroup. På denne måde er du sikret, at alle aspekter i forbindelse med dit hjertestop-beredskab, er samlet i én pakke med én
fast årlig ydelse.
1. år
Rådgivning ifm implementering og valg af produkter

SAFETYGROUPS VISION ER AT
REDDE MENNESKELIV VED AT
GØRE HJERTESTARTERE OG
GENOPLIVNING TILGÆNGELIG
FOR ALLE

4 timers førstehjælpsudd. hos jer inkl. beviser, bøger og transport
Brugervenlig hjertestarter fra Philips ( verdens mest solgte )

HS1

Skab til opbevaring af hjertestarteren

INDE

Førstehjælpskit med udstyr til genoplivning
Klargøring af udstyret på jeres adresse
1-5. år
24/7 support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp

Viden og uddannelse
SafetyGroup har siden 2003 uddannet
mere end 50.000 mennesker i førstehjælp
og brug af hjertestarter. SafetyGroup
deltager i forskningsprojekter om hjertestartere, implementering, uddannelse og
overlevelse efter hjertestop. SafetyGroup
har konsulenter over hele landet og kan
levere service til dig og din hjertestarter

24/7 support efter brug af hjertestarteren

indenfor 24 timer. Kontakt SafetyGroup i

Debrifing af førstehjælpere efter hjertestoppet

dag og fortæl hvordan vi kan hjælpe dig.

Udskiftning af batteri og elektroder ved udløb og efter brug i perioden
Rep. uddannelse af personalet og nytilkomne 1 gang pr. år
Årligt kontrol af hjertestarter og installation

9.500,-

ekskl. moms pr år
i minimum 5 år

Ønsker I hjertestarteren opbevaret udendørs eller en
anden type hjertestarter, så kontakt os for tilbud.
Der gælder visse betingelser for denne lejeaftale bl.a. omkring opsigelse, tyveri, hærværk mv.
Betingelserne vil følge med ved tilbud eller I kan få dem tilsendt.

Dette tilbud er en sammensat løsning til jer og har I ønsker om ændringer eller tillæg, bedes
I kontakte SafetyGroup. Vi håber tilbuddet har interesse og skulle I have behov for yderligere
information, er I velkommen til at kontakte os.

hotline

telefon

+45 40 71 75 08

+45 70 60 58 00

mail

internet

info@safetygroup.dk

www.safetygroup.dk

