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Du kan tegne en serviceaftale på både nyt og eksis-
terende AV udstyr. Har du eksisterende AV udstyr 
installeret i dine lokaler, vil vi meget gerne lave et 
uforpligtende tilbud på en serviceaftale til dig. 

Optimér brugen af dit AV udstyr
Ved altid at have velfungernede og up to date AV 
udstyr i dine lokaler vil du opleve, at lokalerne bliver 
booket mere og AV udstyret er med til at deltagerne 
holder mere effektive møder. 

Kompetente medarbejdere lige i nærheden
Med 5 afdelinger dækker vi Danmark bedst. Det be-
tyder for dig, at du altid har kompetente servicetekni-
kere med stor ekspertise i reparation og servicering 
af AV udstyr i nærheden.

Serviceaftalernes indhold
Vi tilbyder 4 forskellige aftaler med forskelligt ind-
hold. Nedenfor kan du se en o versigt over de forskel-
lige aftaler. Du er naturligvis altid velkommen til at 
kontakte dit lokale AV CENTER for mere information.

Læs mere på avcenter.dk

Tegn en serviceaftale på dit AV udstyr

Oversigt over aftaler Tilkaldeaftale Tilkalde - og
vedligeholdelsesaftale Serviceaftale Service- og  

vedligeholdelsesaftale
24 timers tilkald on-site X X X X
Låneprojektor X X X X
Telefonhotline hverdage 8-16 X X X X
Årligt eftersyn on-site X X
Omkostninger arbejdstid inkl. X X
Omkostninger bil + kørsel inkl. X X
Afhentning/udbringning vare inkl. X X

Pris pr. lokale pr. år 504,- 1.008,- 2.004,- 2.496,-

Pris pr. lokale pr. måned 42,- 84,- 167,- 208,-

Dine fordele
Fordelene ved en Serviceaftale er mange og 
nedenfor, kan du se nogle af fordelene fordelt 
på funktion.

IT/Serviceafdelingen
- Befrier medarbejderne for problemer
- Frigør medarbejdere til andre opgaver
- Mindsker arbejdspresset i IT/Serviceafdelingen

Økonomiafdelingen
- Vedligehold sikrer værdien af din investering
- Ingen uforudsete udgifter

Brugeren
- Mødelokalet er altid klar til brug
- Mindsker nervøsitet før en præsentation

”Vi valgte at tegne en service- og vedligeholdelsesaftale, 
da vi gerne ville have en fast månedlig udgift frem for 

løbende omkostninger. Hvis noget går i stykker, skal vi heller 
ikke bekymre os om at få det lavet. AV CENTERs servicefolk 

kommer inden for 24 klokketimer og laver tingene”

Per Jensen, IT Chef, Svendborg Erhvervsskole


