
Nilfisk Service

Keep your
business moving



Fordeler som gir verdi
Rengjøringsutstyr er en investering og Nilfisk Service beskytter denne ved å utføre jevnlig 
vedlikehold på dine renholdssmaskiner fra Nilfisk.

Med Nilfisk Service kan du:

• Maksimere oppetid med proaktivt vedlikehold og rettidig reparasjon  

og restaurering

• Beskytte utstyrets verdi med dokumentert service og Nilfisk-sertifiserte reservedeler

• Holde vedlikeholdskostnadene lave og forutsigbare 

Nilfisk Service har som mål å opprettholde effektiv ytelse og produktivitet i utstyrets levetid 
og er med til å sikre konsekvent god rengjøring.



Kvalitetsservice – tilpasset  
dine behov

Forholdene og det spesifikke i de enkelte elementene som er inkludert i 
løsningene til Nilfisk Service, kan være avhengig av lokal tilgjengelighet.

Nilfisk har fire servicetilbud  
med fire unike løsninger.
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Arbeidskraft – planlagt 
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Arbeidstid – inspeksjon 
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Reservedeler • • •

Forbruksartikler • •

Batterier & ladere •
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Utvidet garanti  
(ved kjøp av ny maskin)
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Servicerapporter • • • •

Dedikert tekniker • • • •



Én partner hele veien
Nilfisks teknikere er selve fundamentet for tjenestene våre. Deres utdannelse og 
sertifisering suppleres av mange tiårs bransjekunnskap og erfaring.

Utstyrt med verktøyet og innsikten som skal til for å løse dine utfordringer på best 
mulig måte i forbindelse med vedlikehold, gjør de mer enn bare å reparere – de 
sørger også for at du får maksimalt utbytte av renholdsmaskinene dine.



Global dekning, lokalt nærvær
Nilfisk er en global bransjeleder, men vi er stolte over å løse lokale utfordringer 
– også dine. Vi vet hvor viktig det er å maksimere oppetid, og vi forplikter oss 
til å hjelpe deg med å oppnå dine forretningsmål, uansett hvor stor eller liten 
bedriften din er.



800
TEKNIKERE

75 000
KUNDER

125 000
MASKINER

La oss støtte dere
Med hjelp fra en representant fra Nilfisk Service er det enkelt  
å se hvilket tilbud som passer dine behov og prioriteringer,  

uansett alderen på utstyret ditt.

https://new.nilfisk.com/nb-no/contact-us

+47 22 75 17 75 service.no@nilfisk.com

Nilfisk er en ledende global aktør i rengjøringsbransjen. Med mer  
enn 110 års innovasjonserfaring leverer Nilfisk løsninger og produkter 
av høy kvalitet som baner vei for en tryggere, mer produktiv og renere 
hverdag for millioner av selskaper og mennesker over hele verden. 
Nilfisk har egne salgsselskaper i mer enn 40 land, og produktene 
selges i mer enn 100 land.

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Kundeservice: +47 22 75 17 80
kundeservice.no@nilfisk.com
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