
Hvis du vil have den bedste sikkerhed ud af dine låse, er det vigtigt, de 
har det godt. Derfor tilbyder Mejlshede Gruppen A/S servicekontrakter, 
der sikrer, at dine låse og dørlukkere er både velsmurte og korrekt 
justeret. Med en servicekontrakt får din afl åsning de bedste betingelser, 
og dermed længere produktlevetid, bedre funktion og optimal 
sikkerhed. Samtidig kan du spare penge! Med hver servicekontrakt 
følger automatisk rabat på alle standardvarer. Da servicekontrakten 
ikke er særlig kostbar, kan rabatten du opnår på dine køb gennem året, 
ofte betale for hele serviceaftalen.

Sammensæt din serviceaftale efter behov
Vi er heldigvis ikke alle ens, og det er vores låses behov heller ikke. 
En gadedør til en opgang har f.eks. brug for væsentlig hyppigere 
service end en bagdør på en fabrik. Derfor kan du skræddersy din 
servicekontrakt, så den passer til netop dine behov. Vi kan komme 
oftere eller sjældnere, vi kan levere en skriftlig tilstandsrapport, og vi 
kan tilbyde akutreaktion for virksomhedskritisk afl åsning.

Abonnements-
type

Standard-
service

Tilstands-
rapport

Akut-
reaktion

1 •

2 • •

3 • •

4 • • •

Standardservice
En standardserviceaftale inkluderer et servicebesøg om året, hvor alle 
låsecylindre i dit låsesystem gennemgås. På servicebesøget tester, 
efterspænder1, smører og funktionskontrollerer servicemontøren 
alle låsecylinderne. Hvis der konstateres fejl under gennemgangen, 

bliver de rapporteret, så de kan udbedres i tide. Dette maksimerer 
sikkerheden og minimerer dine driftsomkostninger. Samtidig vurderer 
vi, om der måtte være behov for ændringer eller tilpasninger i systemet, 
samt ajourfører din låseplan. Derudover gennemgår vi eventuelle 
ændringer i forhold til de personer i virksomheden, der er berettiget til 
at bestille nøgler i systemet. 

Et servicebesøg af Mejlshede Gruppen A/S udføres altid af SKAFOR 
godkendte låse montører, der er specielt uddannede til at rådgive dig i 
godkendte sikkerhedsløsninger.

Tilstandsrapport
Nogle gange kan det være nødvendigt at kunne dokumentere, at der er 
udført service på låse og sikringsenheder med et regelmæssigt interval. 
Derfor tilbyder vi at levere en skriftlig tilstandsrapport for hver enkelt 
enhed, der er omfattet af serviceaftalen. Tilstandsrapporten melder 
også om fundne fejl og giver forslag til evt. forbedringer.

Akutreaktion
Normalt servicerer vi dig hurtigt, men på visse kritiske døre er det 
nødvendigt med en garanti for hurtig udrykning. I en serviceaftale 
med akutreaktion garanterer Mejlshede Gruppen A/S, at fejlretning er 
påbegyndt indenfor fi re timer i normal arbejdstid. Der er selvfølgelig 
også gratis telefonsupport i samme tidsrum. Udenfor normal arbejdstid 
har du altid mulighed for at kontakte vores døgnvagt.

Garanti
Mejlshede Gruppen A/S giver altid 2 års garanti på leverede produkter 
og på deres installation. 

Rabat
Har du en serviceaftale hos Mejlshede Gruppen A/S får du 10% rabat 
på alle lagervarer og fremtidige udvidelser af dit låsesystem.

EN SERVICEAFTALE MED MEJLSHEDE 

– MEGET MERE END ET SPØRGSMÅL OM VELSMURTE LÅSE

1) Efterspænding omfatter ikke reparationsarbejde.

Mejlshede Gruppen A/S er først og fremmest en servicevirksomhed i sikringsbranchen. Vores vigtigste opgave er at vejlede og rådgive, så du får den rigtige sikringsløsning. 
Vores erfarne montører og salgskonsulenter er blandt de bedst uddannede i branchen. Det betyder, at I får den optimale rådgivning, hvad enten der er tale om en mindre 
boligforening eller en industrikoncern med et komplekst sikringsbehov. 

Mejlshede Gruppen A/S er en af Københavns største låsesmedevirksomheder. Siden vores første forretning blev etableret på Nørrebrogade i 1964, er vi vokset til 50 
ansatte og dækker Storkøbenhavn. Vi er specialister i låse systemer, pengeskabe og elek tronisk adgangskontrol – men er kompetente i alle dele af låsesmedefaget. 
Mejlshede Gruppen A/S er medlem af Dansk Låsesmede Forening (DLF), låse smedenes garanti fond og er ISO 9001 certifi cerede.
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– MEGET MERE END ET SPØRGSMÅL OM VELSMURTE LÅSE

HUSK 
– DET ER ALTID 

UFORPLIGTENDE 
OG GRATIS 
AT FÅ ET TILBUD


