
Regelbundet underhåll av säkerhetssystemen minskar risken för 
driftsstopp och oförutsedda händelser. Därför erbjuder CERTEGO 
serviceavtal. Välj bland olika nivåer beroende på hur komplex och  stor 
säkerhetslösningen är. 

Vad är serviceavtal?
Ett serviceavtal med CERTEGO säkerställer att er investering bibehåller 
tänkt funktion över tid. I takt med att tekniken åldras och samtidigt som 
verksamheten kanske förändras, är det viktigt att med jämna mellanrum 
ge anläggningen en översyn. Inom vissa anläggningar har ägaren dessutom 
lagmässiga krav på såväl provningar, underhåll som uppdateringar. Med 
ett serviceavtal kan ni vara säkra på att alla dessa krav uppfylls. Som 
avtalskund är ni också prioriterade vid oförutsedda händelser som kan 
behöva omedelbar åtgärd.

Så fungerar det
Vi erbjuder serviceavtal inom alla våra teknikområden. Vi hjälper er 
att säkerställa funktionen och upprätthålla krav som ställs på er som 
anläggningsägare. 

Som standard gör vi en årlig översyn av er anläggning: justerar och 
utför provningar enligt rutiner. Förutom det tekniska ser vi även på er 
lösning som helhet och fokuserar på eventuella förändringar som kan 
påverka anläggningens funktion. Efter utförd kontroll summerar vi 
förbättringsbehoven i en rapport och ni kan ta ställning till vilka åtgärder 
som ska göras och när. 

Utöver det kan vi erbjuda ytterligare trygghetshöjande och 
förenklande insatser såsom dygnet-runt-jour, återkommande provning, 
funktionsgaranti/fullservice, hosting och förstås 
kombinationer av dessa. Via vårt nationella 
Security Operations Center får du 
förstklassig hjälp oavsett tid på dygnet. 
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Tryggt och säkert - varje dag
Bevara säkerhet, kvalitet och funktionalitet i dörrmiljön.

Garantisäkrade kontroller
Kontrollen utförs av kunniga säkerhetstekniker vilket 
upprätthåller produktens garanti.

Förenklad dokumentation
Förenklar dokumentationen för internkontroller.

Prioriterad kund
Vi prioriterar våra avtalskunder när de är i behov av 
omedelbara åtgärder.

Jour – dygnet runt
Vår dygnet-runt-jour innebär att vi alltid står till tjänst med 
kort varsel, dygnet runt för att lösa ditt problem snabbt och 
professionellt.
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Rätt service på rätt plats
Olika verksamheter har olika krav på sig och olika behov. Vi åtar oss 
serviceavtal i alla typer av objekt, oavsett om det är en industri, flygplats, ett 
flerbostadshus eller ett köpcentrum. Vi innehar samtliga certifieringar som 
styr säkerhetsbranschen och har bred kompetens och lång erfarenhet av en 
stor mängd produkter och miljöer. Därför kan vi hjälpa er att hitta det bästa 
upplägget för att ta hand om era säkerhetslösningar. 

Med våra filialer utspridda från norr till söder, kombinerar vi en stark lokal 
förankring med en bred geografisk täckning. Vi finns alltid nära, oavsett om 
er verksamhet finns på en enskild plats, eller utspritt över landet.

Välj rätt servicenivå
I modellen nedan syns en översikt över vad som ingår som standard och vad 
som kan väljas till för att serviceavtalet. Vi hjälper er att hitta rätt nivå för just 
era behov och förutsättningar. 

KontaKta oss 
Ring 0771-25 45 45,  

eller scanna qr-koden

En tRygg paRtnER
När du väljer CERTEGO som leverantör  får ni en partner 
som följer etablerade kvalitets- och miljöledningssystem.
Vi har alla nödvändiga certifikat en riktig säkerhetspartner 
måste ha. Det ger er trygghet och gör att vi kan garantera 
professionella leveranser.

Certifierade enligt 9001 och ISO 14001.  


