
Nilfisk Service

Keep your 
business moving



Værdiskabende fordele
Maskiner er en investering. Med Nilfisk Service beskytter du dine investeringer  
ved at øge maskinernes holdbarhed og ydeevne.

Nilfisk Service giver dig mange fordele:

• Maksimal oppetid med proaktiv vedligeholdelse og rettidig reparation

• Du fastholder maskinens værdi med dokumenteret service og reservedele 

certificeret af Nilfisk

• Mere forudsigelige vedligeholdelsesomkostninger

Med målet om at opretholde ydelse og effektivitet i hele maskinens levetid,  
er Nilfisk Service med til at sikre dine rengøringsbehov er dækket.



Service af høj kvalitet – tilpasset  
til din virksomheds behov

Der tages forbehold for lokale ændringer i betingelser og 
specifikationer af Nilfisk Serviceløsninger.

Nilfisk tilbyder tre  
Servicepakker med  
særlige fordele.
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Udvidet garanti

Servicerapporter

Fast tekniker

Erstatningsmaskine  

Weekenddækning  



Vi hjælper jer hele vejen
Nilfisks teknikere er fundamentet i vores serviceløsninger. De får løbende uddannelse 
og certificeringer, og kan trække på årtiers viden og brancherfaring. Derfor er vores 
teknikere veluddannede og professionelle.

De har både viden og værktøj til at udføre vedligeholdelse af maskinen så effektivt  
som muligt. De nøjes ikke med at udføre reparationer – de hjælper dig med at øge  
effektiviteten på dine Nilfisk maskiner, så du opnår alle fordelene.



Globalt dækkende, lokalt tilstede
Nilfisk er en af de førende aktører på det globale marked. Vi lægger stor vægt 
på at støtte vores kunder lokalt – også din virksomhed.

Vi ved, at det er af afgørende vigtighed at maksimere oppetiden. Vi hjælper  
dig så du kan nå dine forretningsmål. Uanset om du driver en stor eller en  
lille virksomhed.



800
TEKNIKERE

75.000
KUNDER

125.000
MASKINER

Vi er klar til at hjælpe dig
Med hjælp fra dit Nilfisk serviceteam er det nemt at vælge den servicepakke 

fra Nilfisk, som passer præcis til din virksomheds behov og prioriteringer, 
uanset maskinparkens alder.

https://www.nilfisk.com/ 
da-dk/services/nilfisk-service/

72182100 kundeservice.dk@nilfisk.com

Nilfisk er en førende global aktør i den professionelle rengøringsbranche. Med over 
110 års erfaring med produktinnovation har Nilfisk som mål at levere pålidelige løs-
ninger og produkter af høj kvalitet. Det sikrer vores kunder en renere, mere sikker og 
produktiv hverdag i millioner af virksomheder og private hjem overalt i verden. Nilfisk 
har salgsselskaber i over 40 lande, og vores produkter sælges i mere end 100 lande.

Nilfisk Danmark A/S
Kornmarksvej 1
2605 Brøndby
www.nilfisk.dk

Copyright © Nilfisk® A/S 2019. Alle rettigheder forbeholdt. 41
69

 2
/2

02
2


