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Kundenr.  11220243 Fakturanr.  5002253425 Ref.nr. 34265109 Betalingsdato  29-12-2020

Beskrivelse Stk Momsfrit beløb Momspligtigt beløb Pris ekskl. moms

Øvrige opkrævninger:

Rykkergebyr 1 100,00 100,00

Subtotal 100,00 100,00

Opkrævningsgebyr 7,807,80

Moms 25% 1,95

Betaling i alt kr. inkl. moms d. 29-12-2020

Beløbet bliver trukket automatisk via betalingsservice

*Der betales skadeforsikringsafgift til staten på 1,1% på vejhjælpsabonnementer. 

Der skal betales 25% moms på alt, på nær den del af abonnementet, der indeholder vejhjælp eller persontransport. 

Hvis vejhjælpsprodukter og persontransport er en del af et abonnement, er de momsfrie. 

Dette gælder også rabatter, der er givet på disse produkter.

109,75
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Beskrivelse Gælder for Dækning fra/til Stk
Årlig pris

ekskl. moms

Brandslukker - 6 kg pulverslukker

Årligt eftersyn af brandmateriel. Ved eftersynet dækker

abonnementet opladning af materiel, trykprøves, repareres eller

udskiftes i henhold til de gældende forskrifter.

01.02.20 - 1 970,27

Betaling: Årlig 970,27 kr. ekskl. moms og opkrævningsgebyr

Samlet årlig betaling eksl. moms og opkrævningsgebyr: 970,27

Samlede årligt momsfrit beløb:  0,00 kr.

Samlede årligt momspligtigt beløb:  970,27 kr.

Samlede årligt momsbeløb:  242,57 kr.

Bygningshjælp - totalløsning

Vi stopper og begrænser akutte skader ved f.eks. storm, brand og

vand. Vi udbringer og afhenter affugtere/elgeneratorer. Dækker

op til 1.000 m2. pr. abonnement.

01.02.20 - 1 4.071,01

Betaling: Årlig 4.071,01 kr. ekskl. moms og opkrævningsgebyr

Samlet årlig betaling eksl. moms og opkrævningsgebyr: 4.071,01

Samlede årligt momsfrit beløb:  0,00 kr.

Samlede årligt momspligtigt beløb:  4.071,01 kr.

Samlede årligt momsbeløb:  1.017,75 kr.

Bygningshjælp - lejligheder

Vi stopper og begrænser akutte skader ved f.eks. Brand- og

vandskader. Vi udbringer og afhenter affugtere. Abonnement

tegnes pr lejlighed.

01.02.20 - 29 1.556,14

Betaling: Årlig 1.556,14 kr. ekskl. moms og opkrævningsgebyr

Samlet årlig betaling eksl. moms og opkrævningsgebyr: 1.556,14

Samlede årligt momsfrit beløb:  0,00 kr.

Samlede årligt momspligtigt beløb:  1.556,14 kr.

Samlede årligt momsbeløb:  389,04 kr.

Førstehjælpskasse - erhverv

Komplet førstehjælpskasse med bl.a. forbindinger, plastre, saks,

tape, pincet, renseservietter og isposer. I kan bestille

genopfyldning efter behov på falck.dk.

01.02.20 - 1 352,63

Betaling: Årlig 352,63 kr. ekskl. moms og opkrævningsgebyr

Samlet årlig betaling eksl. moms og opkrævningsgebyr: 352,63

Samlede årligt momsfrit beløb:  0,00 kr.

Samlede årligt momspligtigt beløb:  352,63 kr.

Samlede årligt momsbeløb:  88,16 kr.

Fortsættes på næste side...
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Beskrivelse Gælder for Dækning fra/til Stk
Årlig pris

ekskl. moms

Subtotal
Moms 25%

Skadeforsikringsafgift til staten 1,1%:

*Der betales skadeforsikringsafgift til staten på 1,1% på vejhjælpsabonnementer. 

Der skal betales 25% moms på alt, på nær den del af abonnementet, der indeholder vejhjælp eller persontransport. 

Hvis vejhjælpsprodukter og persontransport er en del af et abonnement, er de momsfrie. 

Dette gælder også rabatter, der er givet på disse produkter.

6.950,05
1.737,51

8.687,56I alt inkl. moms ekskl. opkrævningsgebyr

I betaler via Betalingsservice. Det koster 9,75 kr. i gebyr, som vil blive lagt oven i jeres regning.
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7. Det dækker din virksomheds abonnement ikke 

1. Sådan er din virksomhed dækket 
Hvad kan din virksomhed få hjælp til?  

Din virksomhed kan få hjælp til alt det, der står i din 

virksomheds abonnementskontrakt og disse generelle 

abonnementsvilkår. Vi kan hjælpe din virksomhed overalt i 

Danmark, undtagen Færøerne og Grønland. Din 

virksomhed kan også få hjælp andre steder i verden, hvis 

det står i virksomhedens abonnementskontrakt.  

 

Hvornår træder abonnementet i kraft? 

Din virksomheds abonnement træder i kraft den dag, det er 

blevet tegnet medmindre virksomheden har aftalt en anden 

dato med os. Abonnementet fornys hvert år indtil det 

opsiges af virksomheden eller Falck. 

2. Sådan kan abonnementet ændres 
Hvordan ændrer din virksomhed abonnementet?  

Din virksomhed kan frit ændre abonnementskontrakten. 

Virksomheden skal sende de ønskede ændringer til Falck 

skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af den 

nuværende abonnementsperiode.  

 

Kan Falck ændre abonnementet?  

Falck kan også ændre abonnementskontrakten skriftligt 

med mindst én måneds varsel til udløbet af en 

abonnementsperiode. Hvis din virksomhed ikke ønsker at 

fortsætte abonnementet efter ændringerne, skal 

virksomheden give os besked om det skriftligt senest 14 

dage efter, virksomheden har fået information fra os om 

ændringerne. I så fald fortsætter abonnementet uændret, 

indtil den nuværende abonnementsperiode udløber – og 

herefter ophører det. 

3. Sådan kan abonnementet opsiges 
Hvordan kan din virksomhed opsige abonnementet?  

Din virksomhed kan frit opsige abonnementet. 

Virksomheden skal kontakte os skriftligt med mindst én 

måneds varsel til udløbet af den nuværende 

abonnementsperiode. Abonnementet løber i perioder på 

mindst 12 måneder ad gangen. Virksomheden kan se 

abonnementsperioden på abonnementskontrakten eller få 

den oplyst ved at ringe på telefon: 70 10 20 31 eller skrive 

til: erhverv@falck.dk.  

 

Særlig opsigelses- og fortrydelsesret mv. for private 

dækninger under erhvervsabonnementet  

Har din virksomhed tegnet et abonnement med private 

dækninger, er den private del af abonnementet uopsigeligt i 

fem måneder efter, det er trådt i kraft. Herefter kan 

virksomheden eller Falck opsige abonnementet skriftligt med 

én måneds varsel til udløbet af en måned. Abonnementet 

gælder altså i mindst seks måneder.  

 

På private dækninger kan virksomheden fortryde op til 14 

dage fra den dag abonnementskontrakten er modtaget. Der 

henvises til de Generelle Vilkår for Privat, som er de 

gældende vilkår for private dækninger.  

 

Kan Falck opsige abonnementet?  

Falck kan også opsige abonnementskontrakten skriftligt med 

mindst én måneds varsel til udløbet af en 

abonnementsperiode.  

 

Kan Falck ophæve abonnementet?  

Falck har til enhver tid ret til at ophæve virksomhedens 

abonnement skriftligt, hvis din virksomhed misligholder 

abonnementet. Det kan for eksempel være, hvis 

virksomheden ikke betaler abonnementet senest 14 dage 

efter forfaldsdatoen. Eller hvis vi kan bevise, at din 

virksomhed har givet os forkerte oplysninger eller tilbageholdt 

oplysninger, som er relevante. 

4. Pris og betaling 
Hvordan kan din virksomhed betale?  

Din virksomhed skal tilmelde abonnementet til 

Betalingsservice. Virksomheden kan vælge at betale for 

abonnementet hvert halve eller hele år. Hvis din virksomhed 

vælger at betale halvårligt, koster det et tillæg på fem procent 

af den årlige abonnementspris.  

 

Abonnementet forfalder hel- eller halvårligt den næstsidste 

bankdag i måneden før din virksomheds næste 

abonnementsperiode. Hvis virksomheden betaler for sent, kan 

vi opkræve rykkergebyr og morarente efter rentelovens regler.  

 

Hvis virksomheden ikke betaler 14 dage efter forfaldsdatoen, 

kan vi ophæve abonnementet med skriftligt varsel og bede 

virksomheden om at betale for de tjenester, vi giver 

virksomheden efter abonnementets forfaldsdato.  

 

Så længe virksomheden ikke har betalt for abonnementet, kan 

Falck undlade at udføre assistancer. Din virksomhed er ikke 

berettiget til at kræve afslag i abonnementsbetalingen eller 

godtgørelse for ikke udførte assistancer i denne periode.  

 

Gebyrer  

Vi opkræver et gebyr for de omkostninger, der er ved 

mailto:erhverv@falck.dk
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indbetalinger via Betalingsservice og giro. Vi kan ændre 

gebyret som følge af stigende omkostninger forbundet med 

opkrævningen. Du kan også se ændringer på www.falck.dk 

og på fakturaen for den nye abonnementsperiode.  

 

Falck kan også opkræve gebyr ved ekstraordinære 

fravigelser fra disse generelle abonnementsvilkår. Gebyret 

dækker de omkostninger der er forbundet med fravigelserne 

og kan ændres i forbindelse med at omkostningerne stiger.  

 

Kan Falck ændre prisen på din virksomheds 

abonnement? 

Vi kan regulere prisen én gang om året, uanset om din 

virksomhed har valgt hel- eller halvårlig betaling. Din 

virksomhed kan altid se priserne på fakturaen for den nye 

abonnementsperiode. Priserne træder i kraft, når 

virksomheden går ind i en ny abonnementsperiode. Det sker 

tidligst den første dag i måneden efter, virksomheden har 

modtaget fakturaen.  

 

Hvis din virksomhed ikke vil fortsætte abonnementet til den 

nye pris, skal virksomheden opsige det skriftligt senest 14 

dage efter, virksomheden modtog fakturaen. Vi standser 

abonnementet med virkning fra, vi har fået opsigelsen – dog 

tidligst når den gamle abonnementsperiode udløber. 

Modtager vi ikke virksomhedens opsigelse rettidigt, 

fortsætter abonnementet til de nye priser.  

 

De nævnte vilkår for ændring af din virksomheds 

abonnementspris gælder dog ikke, hvis virksomheden har 

givet os urigtige oplysninger eller fortiet vigtige oplysninger 

for abonnementet. 

5. e-mail 
Hvorfor skal din virksomhed give os en e-mailadresse?  

Vi skal bruge dine kontaktoplysninger, dvs. e-mail, 

telefonnummer og adresse, hvis vi skal kontakte dig om 

anvendelse af dit abonnement, eller sende din kontrakt og 

dine abonnementsvilkår til dig. Vi sender dig ikke elektronisk 

post med markedsføring, med mindre du har givet os 

samtykke til dette.  

 

Kan din virksomhed sige "nej tak" til e-mails?  

Virksomheden kan til enhver tid sige ”nej tak” til elektronisk 

post. Virksomheden kan bare kontakte Falcks kundeservice. 

6. Privatlivspolitik 
Din virksomhed er forpligtiget til at kommunikere Falcks 

privatlivspolitik til dine medarbejdere herunder oplyse om, at 

Falck behandler og kan returnere data til din virksomhed. Vi 

henviser til https://www.falck.dk/privatlivspolitik/ 

7. Det dækker din virksomheds 

abonnement ikke 
Hvad dækker abonnementet ikke?  

Det dækker ikke de behov, din virksomhed havde, da 

virksomheden tegnede abonnementet. Falck kan sende din 

virksomhed en faktura for særligt indkøbte materialer 

eksempelvis reservedele og brændstof, som vi har indkøbt 

for at kunne hjælpe.  

Din virksomhed skal også betale de gældende markedspriser, 

hvis virksomheden får hjælp fra os eller vores 

samarbejdspartnere, til tjenester som ikke er en del af 

abonnementet. Din virksomhed skal bestille alle assistancer 

via Falck. Vi har ikke pligt til at dække assistancer, som 

virksomheden selv har bestilt hos andre leverandører uden 

om Falck.  

 

Din virksomhed kan ikke få hjælp i krigs-, konflikt- og 

katastrofeområder.  

 

Force Majeure  

Det er ikke vores ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe 

virksomheden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke 

selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, 

naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vej forhold, krig, 

terrorisme, oprør og uroligheder.  

 

Kan du få erstatning?  

Falck er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler 

med de begrænsninger, der er i vores abonnementsvilkår. Vi 

har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes 

tjenester, vi har givet dig. Vi har derfor ikke ansvar for 

driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab. 

Falcks samlede erstatningsansvar er højst fem millioner 

kroner, hvor lovgivningen tillader det. Har du fået skader på 

grund af os, skal du anmelde det til os hurtigst muligt. 
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ABONNEMENTSVILKÅR 

Falck Brandmateriel 

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

Falck Brandmateriel: 
1 Totalgaranti med leasing af håndildslukkere og fire detect 
2 Totalgaranti med leasing af brandmaterielpakke 
3 Totalgaranti for kundens egne håndildslukkere 
4 Fastprisgaranti for kundens egne håndildslukkere 
5 Servicegaranti for kundens egne håndildslukkere 
6 Eftersyn af marineanlæg 

Generelt 
Falck tilbyder en abonnementsaftale, hvor kunden ejer brand-
materiellet og en abonnementsaftale, hvor materiellet er leaset af 
Falck. Det fremgår af aftalen, hvorvidt materiellet er kundens 
eget, eller hvorvidt det er leaset af Falck. Dato for første eftersyn 
aftales individuelt med Falcks repræsentant. 

1. Totalgaranti med leasing af
håndildslukkere og fire detect 
Falck udleverer det antal brandmaterielenheder, der fremgår 
specifikt af kontrakten. Brandmateriellet forbliver Falcks ejendom 
og skal returneres til Falck ved ophør af abonnementsaftalen. 

Eftersyn 
Brandmateriel under abonnement omfatter ét årligt eftersyn: 
 Eftersyn, adskillelse og evt. rensning 
 Kontrol af beholdere udvendig 
 Kontrol af slukningsmiddel
 Kontrol af drivgas 
 Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte 
 Kontroletiket udfyldes
 Plombering foretages om nødvendigt
 Eftersynsrapport udleveres.

Konstateres det i forbindelse med eftersynet, at materiellet skal 
oplades, trykprøves, repareres eller udskiftes i henhold til de 
gældende forskrifter, er dette dækket af abonnementet. 

Ombytning af slukkere uden for det årlige eftersyn  
Ombytning af slukkere, uden for det årlige eftersyn, er dækket 
gennem abonnementsaftalen ved henvendelse til Kundeservice.

Ophør af aftale 
Ved ophør af abonnementsaftalen er kunden ansvarlig for at alt 
brandmateriel returneres til Falck ved at kontakte Falck 
Kundeservice for nærmere aftale. 
Falck er ikke forpligtet til at afmontere eventuelle beslag og 
holdere til slukningsmateriellet. Er der behov for reparationer 
efter brandmateriellets afmontering, påhviler det kunden. 

2. Totalgaranti med leasing af brandmateriel-
pakke 
Falck udleverer det antal brandmaterielenheder, der fremgår 
specifikt af kontrakten. Det materiel, der hører til den enkelte 
pakke, skal forefindes på den samme adresse. Brandmateriellet 
forbliver Falcks ejendom og skal returneres til Falck ved ophør af 
abonnementsaftalen. 

Eftersyn 
Brandmateriel under abonnement omfatter ét årligt eftersyn: 

 Eftersyn, adskillelse og evt. rensning 
 Kontrol af beholdere udvendig 
 Kontrol af slukningsmiddel
 Kontrol af drivgas 
 Kontrol af slanger, strålespidser og 

gydetragte
 Kontroletiket udfyldes
 Plombering foretages om nødvendigt
 Eftersynsrapport udleveres. 

Konstateres det i forbindelse med eftersynet, at materiellet skal 
oplades, trykprøves, repareres eller udskiftes i henhold til de 
gældende forskrifter, er dette dækket af abonnementet. 

Ombytning af slukkere uden for det årlige eftersyn  
Ombytning af slukkere, uden for det årlige eftersyn, er dækket 
gennem abonnementsaftalen ved henvendelse til Kundeservice.

Ophør af aftale 
Ved ophør af abonnementsaftalen er kunden ansvarlig for at al 
brandmateriel returneres til Falck ved at kontakte Falck 
Kundeservice for nærmere aftale. Falck er ikke forpligtet til at 
afmontere eventuelle beslag og holdere til sluknings-materiellet. 
Er der behov for reparationer efter brandmateriellets 
afmontering, påhviler det kunden. 

3. Totalgaranti for kundens egne
håndildslukkere 
Ved indgåelse af aftale om eftersyn af kundens eget materiel, er 
det en forudsætning, at materiellet er i funktionsduelig og lovlig 
stand på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

Eftersyn 
Brandmateriel under abonnement omfatter ét årligt eftersyn: 

• Eftersyn, adskillelse og evt. rensning 
• Kontrol af beholdere udvendig
• Kontrol af slukningsmiddel
• Kontrol af drivgas 
• Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte 
• Kontroletiket udfyldes 
• Plombering foretages om nødvendigt
• Eftersynsrapport udleveres. 

Konstateres det i forbindelse med eftersynet, at materiellet skal 
oplades, trykprøves, repareres eller udskiftes i henhold til de 
gældende forskrifter, er dette dækket af abonnementet. 

For eftersyn af slangevinde, omfatter aftalen service fra afspær-
ringsventilen til og med strålerør. Vinde samt skab er ikke omfat-
tet af aftalen. 

Ombytning af slukkere uden for det årlige eftersyn  
Ombytning af slukkere, uden for det årlige eftersyn, er dækket 
gennem abonnementsaftalen ved henvendelse til Falck 
Kundeservice.

4. Fastprisgaranti for kundens egne
håndildslukkere 
Ved indgåelse af aftale om eftersyn på kundens eget materiel, 
er det en forudsætning, at materiellet er i funktionsduelig og 
lovlig stand på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

Brandmateriel under abonnement omfatter ét årligt 
eftersyn: 

 Eftersyn, adskillelse og evt. rensning 
 Kontrol af beholdere udvendig 
 Kontrol af slukningsmiddel
 Kontrol af drivgas 
 Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte 
 Kontroletiket udfyldes 
 Plombering foretages om nødvendigt 
 Eftersynsrapport udleveres.

Konstateres det i forbindelse med eftersynet, at materiellet skal 
oplades, trykprøves, repareres eller udskiftes i henhold til de 
gældende forskrifter, er dette dækket af abonnementet. 
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Ombytning af slukkere uden for det årlige eftersyn  
Ombytning af slukkere, uden for det årlige eftersyn, er ikke 
omfattet af abonnementsaftalen, men kan ske ved henvendelse 
til Kundeservice  faktureres Kunden i henhold til de til enhver tid 
gældende priser. 

5. Servicegaranti for kundens egne
håndildslukkere 
Ved indgåelse af aftale om eftersyn af kundens eget materiel, er 
det en forudsætning, at materiellet er i funktionsduelig og lovlig 
stand på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

Eftersyn 
Brandmateriel under abonnement omfatter ét årligt eftersyn: 

 Eftersyn, adskillelse og evt. rensning 
 Kontrol af beholdere udvendig 
 Kontrol af slukningsmiddel
 Kontrol af drivgas 
 Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte 
 Kontroletiket udfyldes
 Plombering foretages om nødvendigt
 Eftersynsrapport udleveres.

Konstateres det i forbindelse med eftersynet, at materiellet skal 
oplades, trykprøves, repareres eller udskiftes i henhold til de 
gældende forskrifter, er dette ikke omfattet af abonnementet og 
faktureres kunden i henhold til de til enhver tid gældende priser. 

Ombytning af slukkere uden for det årlige eftersyn  
Ombytning af slukkere, uden for det årlige eftersyn, er ikke 
omfattet af abonnementsaftalen, men kan ske ved henvendelse 
til Kundeservice og faktureres i henhold til de til enhver tid 
gældende priser. 

6. Eftersyn af marineanlæg
Eftersyn 

Eftersyn af marineanlæg under abonnement omfatter ét årligt 
eftersyn: 

 Eftersyn, adskillelse og evt. rensning m.v.
 Kontrol af beholderen udvendig
 Kontrol af slukningsmiddel
 Kontrol/udskiftning af drivladning og batteri
 Kontrol af slanger, rør og el-ledninger
 Kontrol af styringselektronik og alarmgivning
 Kontroletiket udfyldes og plombering foretages
 Eftersynsrapport og erklæring udleveres. 

Eftersyn foretages af specialuddannede autoriserede montører. 

Eftersyn omfatter ikke: 

 Opladning af anlæg 
 Trykprøvning 
 Reparation 

Eftersyn foretages efter aftale med kunden i given dansk inden- 
rigshavn. 

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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Ring til 70 10 20 31 

falck.dk/skriv 

Spørgsmål om 

abonnements- 

betingelserne? 

 
Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle 

abonnementsvilkår for Erhverv. 

 

Falck Bygningshjælp Totalløsning: 

1. Sådan er bygningen dækket 

2. Sådan fungerer abonnementet 

3. Sådan tilkøbes bygningsservice  

 

1. Sådan er bygningen dækket 

Hvad dækker abonnementet? 

Abonnementet dækker bygninger med et areal på op 

til 1.000 m2 beregnet som grundareal, der dækker 

tag, kælder og bygningsskal plus etagearealer, der 

skal dækkes af abonnementet. Det er det samlede 

antal kvadratmeter og ikke antal adresser, der er 

afgørende for, hvor mange erhvervslejemål 

abonnementet dækker. 

 

Indholdet i abonnementet er:  
• Bygningstjek  
• Redningshjælp til bygninger forårsaget af:  

• vand  
• indbrud og/eller hærværk  
• brand og eksplosion  
• storm eller stærk blæst, 

nedfaldne/sammenstyrtede genstande  
• Tilkaldelse af kontaktperson  
• Nødstrøm  
• Døroplukning 

 

i forbindelse med akut opståede skader på de 

bygninger, der er omfattet af abonnementet. 

 

2. Sådan fungerer abonnementet 

Hvad er et bygningstjek? 

Et bygningstjek skal bestilles via Falck Vagtcentral og 

omfatter et udvendigt sikkerhedstjek af bygningerne. 

En rådgiver vurderer, hvilke risikofaktorer der er for 

brand, hærværk og tyveri.  

 

Rådgiveren udarbejder endvidere en 

tilstandsvurdering af ejendommens klimaskærm med 

henblik på at forebygge bygningsskader. Sokkel, tag, 

vinduer, døre, udhæng, tagrender og nedløb vil ved 

denne lejlighed blive gennemgået, ligesom der 

foretages en visuel gennemgang og 

tilstandsvurdering af ventilationskanalerne. 

 

Rådgiveren vil fotodokumentere og rapportere alle de 

risici, der observeres under bygningstjekket. 

Rapporten vil desuden indeholde konkrete råd og 

løsningsforslag til udbedring af potentielle 

risikoområder og blive fremsendt snarest efter 

rådgivningsbesøget. 

 

Et abonnement giver ret til et bygningstjek på én 

adresse/lokation hvert andet år. 

 

Falck yder redningshjælp 

Falck udfører redningshjælp til at stoppe akut 

opståede skader på de bygninger, der er omfattet af 

abonnementet. 

 

Falck vil foretage det nødvendige for at begrænse 

skadernes omfang og for at hindre, at der opstår nye 

skader. Vi vil i videst muligt omfang sikre it-udstyr, 

arkiver, lagervarer, maskiner og øvrige værdier i 

bygningen, dog uden at flytte noget væk fra 

adressen. 

 

Vandskader 

Vi foretager pumpearbejde i forbindelse med 

oversvømmelse og vandskader på bygninger samt 

udbringer og afhenter affugtere og andet nødvendigt 

materiel. Leje af affugtere i op til 7 dage er 

inkluderet i abonnementet. Efterfølgende betales for 

leje af materiellet efter gældende tarif.  

 

Falck Vagtcentral skal kontaktes, 

når materiellet ønskes afhentet.  

 

Storm eller stærk blæst, 

nedfaldne/sammenstyrtede 

genstande 

Hjælpen omfatter ind- og 

udvendig afdækning af 

bygninger og rudeafdækning 

med fast plade.  

 

Indbrud og/eller hærværk 

Falck yder bistand i op til tre 

timer på adressen til at mindske 

skaderne og sikre inventaret, 

dog uden at flytte noget væk fra 

adressen. 

 

Hvordan tilkaldes 

kontaktpersonen? 

Falck vil altid forsøge at tilkalde 

den angivne kontaktperson eller 

dennes repræsentant under indsatsen. Hvis det ikke 

lykkes os at få kontakt, vil vi holde vagt i op til tre 

timer på skadesstedet eller indtil kontaktpersonen 

ankommer. Falck forlader skadesstedet efter tre 

timer. 

 

Hvis I ønsker at tilføje en eller flere kontaktpersoner i 

vores system, er det vigtigt, at vi i samarbejde 

udarbejder en fuldmagt. Det er jeres ansvar, at 

fuldmagten ajourføres ved ændringer, eksempelvis 

hvis kontaktpersoner og telefonnumre ændres. 

 

Falck sørger for nødstrøm 

Hvis bygningen er blevet udsat for strømsvigt efter 

vand- eller brandskader, kan I leje en elgenerator 

med en kapacitet på op til 432 AMP. Falck vil 

bestræbe sig på at levere elgeneratoren inden for 

seks timer. På Bornholm bestræber vi os på levering 

indenfor ni timer.  

 

Falck kan ikke garantere at levere elgeneratoren 

inden for ovennævnte tidsrum i tilfælde af force 

majeure, naturkatastrofer, skybrud, snestorm eller 

isslag. Vi vil hurtigst muligt kontakte den angivne 

kontaktperson, hvis dette er tilfældet. 

 

ABONNEMENTSVILKÅR – FALCK BYGNINGSHJÆLP TOTALLØSNING 
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Falcks forpligtelse til at formidle leje af elgeneratorer 

bortfalder, hvis strømforsyningssvigtet er så 

omfattende, at Falck ikke råder over tilstrækkelig 

kapacitet af elgeneratorer (force majeure). Hvis den 

centrale elforsyning i et område svigter, bortfalder 

Falcks forpligtelse til at formidle leje af elgeneratorer 

i det pågældende område, så længe elsvigtet varer. 

Vi underretter hurtigst muligt den angivne 

kontaktperson i sådanne tilfælde. 

 

Abonnementet omfatter udbringning, afhentning, 

installering og nedtagning af elgeneratoren. 

Virksomheden betaler for leje og anvendt strøm efter 

gældende tarif. 

 

Døroplukning 

Hvis I har låst jer ude af jeres hus eller bygninger, 

kan I døgnet rundt ringe til Falcks Assistancecenter, 

som vil sende en låsesmed. 

  

Låsesmeden skal se dokumentation ifølge de 

almindelige regler for brug af en låsesmed. 

  

Ringer I direkte til en låsesmed og ikke gennem 

Falck, er udgiften ikke dækket af abonnementet. 

Desuden er omkostninger til udskiftning af lås, 

låsecylinder og andre produkter ikke omfattet. Disse 

omkostninger skal I afregne med låsesmeden. 

  

Hvis I skal have skiftet lås eller låsecylinder, skal I 

selv betale for det. 

 

3. Sådan tilkøbes bygningservice 

Der er mulighed for at tilkøbe følgende tjenester via 

Falck vagtcentral:  
• Grafittirens  
• Anti-grafitti behandling af facader  
• Tagrenderens  
• Fugt- og skimmelsvampsundersøgelse  
• Rensning af ventilationsanlæg  
• Tæppe- og møbelpleje  
• Nedpakning, registrering, flytning og 

opmagasinering  
• Handyman  

 

Bemærkning  

Lejligheder er ikke omfattet af abonnementet, men 

der skal tegnes bygningsabonnement i tillæg til et 

lejlighedsabonnement for at dække tag, kælder og 

bygningsskal.  

 

Hvis et erhvervslejemål kun udgør en del af en større 

bygning, skal abonnementet tegnes for hele 

bygningens areal for at sikre at både tag, kælder og 

erhvervslejemålet er inkluderet i dækningen, eller 

virksomheden kan vælge kun at tegne abonnement 

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

 . Sådan er lejlighederne dækket 
Hvad dækker abonnementet? Abonnementet dækker det antal 
lejligheder der er anført i abonnementet, dog betales der som minimum 
for syv lejligheder.  
 
Indholdet i abonnementet er:  
• Redningshjælp til lejlighederne forårsaget af:  

• vand  
• indbrud og/eller hærværk  
• brand og/eller eksplosion  
• storm eller stærk blæst  

• Tilkaldelse af kontaktperson  
• Nødstrøm  
• Døroplukning 
 
i forbindelse med akut opståede skader på de lejligheder, der er omfattet 
af abonnementet.  

 Sådan fungerer abonnementet 
Falck yder redningshjælp  
Falck udfører redningshjælp til at stoppe akut opståede skader på de 
lejligheder, der er omfattet af abonnementet.  
 
Falck vil foretage det nødvendige for at begrænse skadernes omfang og 
for at hindre, at der opstår nye skader. Vi vil i videst muligt omfang sikre 
it-udstyr, maskiner og øvrige værdier i lejlighederne, dog uden at flytte 
noget væk fra adressen.  
 
Vandskader  
Vi foretager pumpearbejde i forbindelse med vandskader i 
lejligheden/erne samt udbringer og afhenter affugtere og andet 
nødvendigt materiel. Der betales for leje af materiellet efter gældende 
tarif.  
 
Falck Vagtcentral skal kontaktes, når materiellet ønskes afhentet.  
 
Storm eller stærk blæst  
Hjælpen omfatter ind- og udvendig afdækning af lejligheden/erne og 
rudeafdækning med fast plade.  
 
Indbrud og/eller hærværk  
Falck yder bistand i op til tre timer på adressen til at mindske skaderne og 
sikre inventaret, dog uden at flytte noget væk fra adressen.  
 
Hvordan tilkaldes kontaktpersonen?  
Falck vil altid forsøge at tilkalde den angivne kontaktperson eller dennes 
repræsentant under indsatsen. Hvis det ikke lykkes os at få kontakt, vil vi 

holde vagt i op til tre timer på skadesstedet eller indtil kontaktpersonen 
ankommer. Falck forlader skadesstedet efter tre timer.  
 
Hvis I ønsker at tilføje en eller flere kontaktpersoner i vores system, er det 
vigtigt, at vi i samarbejde udarbejder en fuldmagt. Det er jeres ansvar, at 
fuldmagten ajourføres ved ændringer, eksempelvis hvis kontaktpersoner 
og telefonnumre ændres.  
 
Falck sørger for nødstrøm  
Hvis lejligheden er blevet udsat for strømsvigt efter vand- eller 
brandskader, kan I leje en elgenerator med en kapacitet på op til 432 
AMP. Falck vil bestræbe sig på at levere elgeneratoren inden for seks 
timer. På Bornholm bestræber vi os på levering indenfor ni timer.  
 
Falck kan ikke garantere at levere elgeneratoren inden for ovennævnte 
tidsrum i tilfælde af force majeure, naturkatastrofer, skybrud, snestorm 
eller isslag. Vi vil hurtigst muligt kontakte den angivne kontaktperson, hvis 
dette er tilfældet.  
 
Falcks forpligtelse til at formidle leje af elgeneratorer bortfalder, hvis 
strømforsyningssvigtet er så omfattende, at Falck ikke råder over 
tilstrækkelig kapacitet af elgeneratorer (force majeure). Hvis den centrale 
elforsyning i et område svigter, bortfalder Falcks forpligtelse til at 
formidle leje af elgeneratorer i det pågældende område, så længe 
elsvigtet varer. Vi underretter hurtigst muligt den angivne kontaktperson i 
sådanne tilfælde.  
 
Abonnementet omfatter udbringning, afhentning, installering og 
nedtagning af elgeneratoren. Der betales for leje og anvendt strøm efter 
gældende tarif.  
 
Hvad er døroplukning?  
Hvis I har låst jer ude af jeres hus eller bygninger, kan I døgnet rundt ringe 
til Falcks Assistancecenter, som vil sende en låsesmed. 
  
Låsesmeden skal se dokumentation ifølge de almindelige regler for brug 
af en låsesmed. 
  
Ringer I direkte til en låsesmed og ikke gennem Falck, er udgiften ikke 
dækket af abonnementet. Desuden er omkostninger til udskiftning af lås, 
låsecylinder og andre produkter ikke omfattet. Disse omkostninger skal I 
afregne med låsesmeden. 
  
Hvis I skal have skiftet lås eller låsecylinder, skal I selv betale for det. 
 
Bemærkning  
Der skal tegnes et bygningsabonnement i tillæg til 
lejlighedsabonnementet for at dække tag, kælder og bygningsskal.  

 

 

ABONNEMETSVILKÅR 

Falck Bygningshjælp - Lejligheder 

Falck Bygningshjælp - Lejligheder: 
1 Sådan er lejlighederne dækket 
2 Sådan fungerer abonnementet 

 

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

Kontakt Falck 

Asssistancecenter Danmark: Tlf. 70 10 20 30 
Assistancecenter udland: Tlf. 70 33 33 44 
Kundeservice: Tlf. 70 10 20 31 
www.falck.dk  
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AbonnementSvilkår

Falck Førstehjælpsudstyr

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

Falck Førstehjælpsudstyr:
1 Almindelige bestemmelser
2 indhold
3 Skibsmedicinkister
4 Øjenskyllemiddeltasker/-stationer
5 ADr-taske

1. Almindelige bestemmelser
1.1. Betingelserne gælder for virksomheden som abonnent 
(herefter ”Kunden”) og Falck Assistance A/S (herefter ”Falck”).

2. Indhold
2.1. Abonnementet omfatter udlevering af det antal enheder, 
der omfattet af aftalen. 

2.2. indholdet i enhederne kan løbende suppleres efter behov med 
artikler, der hører til. Supplement kan rekvireres via Falcks hjem-
meside: www.falck.dk eller via Falcks kundeservice.

2.3. Førstehjælpsudstyret forbliver Falcks ejendom og skal afleve-
res til Falck ved abonnementets ophør eller ved opsigelse. Antallet 
af forbindskasser fastsættes ud fra antal ansatte og branche.

3. Skibsmedicinkister
3.1. Falck tilbyder abonnement på skibsmedicinkiste type b1, b2,
halv b1, halv b2 og C/Cr.

3.2. Skibsmedicinkisterne skal være i fuldstændig stand ved indgå-
else af abonnement.

3.3. Abonnementet dækker genopfyldning af forbindsstoffer, 
værnemidler, lægemiddelstoffer og instrumenter i henhold til gæl-
dende fællesfortegnelse over skibsmedicinkisters indhold.

3.4. Abonnementet omfatter desuden betaling af det gebyr, som 
apotekerne tager for at efterse kisten.

3.5. endvidere omfatter abonnementet et årligt check af mobilt 
genoplivningsudstyr. eventuelle reparationer eller genopfyldninger 
er for abonnentens regning. Falck udsteder attest på, at udstyret 
er checket.

3.6. Abonnementet omfatter ikke levering af selve skibs-medicinki-
sten, bøger, det mobile genoplivningsudstyr, iltflaske samt udste-
delse af attester.

4. Øjenskyllemiddeltasker/-stationer
4.1. Abonnementet omfatter udlevering af det antal tasker/statio-
ner der er fastsat i abonnementet. tasken/stationen indeholder
øjenskyllemiddel samt udstyr og genopfyldes efter behov.

4.2. leasede øjenskyllemiddeltasker forbliver Falcks ejendom og 
skal afleveres ved eventuel ophør af abonnementsaftalen.

5. ADR-taske
5.1. indholdet i ADr-tasken kan løbende suppleres op efter behov
med de artikler, som fremgår af det udleverede bestillingsskema.

Kontakt Falck Erhverv
Falck kundeservice:  70 10 20 31

www.falck.dk
Falck Assistance A/S 
Falck-Center CPH 
Sydhavnsgade 18 
2450 København SV 
CVR: 38049372 21
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