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1500 HJERTESTARTERE RISIKERER AT VÆRE UANVENDELIGE EFTER KONKURS
[07. maj 2018]
Foreningen "Kunsten at redde liv" er gået konkurs den 12. februar 2018. For at undgå at 1.500
hjertestartere rundt om i landet ikke længere virker, tilbyder First-8 hjælp og vejledning til alle berørte
kunder.
For at undgå uanvendelige hjertestartere, som er købt gennem "Kunsten at redde liv", tilbyder First-8 at
hjælpe berørte kunder, hvis de ønsker nye serviceaftaler, forsikringer eller vejledning om deres
hjertestarter. Det er nødvendigt løbende at vedligeholde hjertestartere for at være sikker på, at de virker.
"Det er alvorligt, når en distributør af hjertestartere går konkurs, for det bevirker, at der potentielt er
defekte hjertestartere opsat rundt i landet. Og det kan have meget alvorlige konsekvenser. Vi tilbyder
derfor hjælp til alle berørte kunder, fordi fungerende hjertestartere er et fælles ansvar" – Anders
Kjærsgaard, medejer hos First-8.
Det skal du gøre, hvis du har en hjertestarter
Hvis du har en hjertestarter gennem "Kunsten at redde liv", kan First-8 hjælpe med registrering, nye
serviceaftaler eller forsikringer.
Hvis du ønsker at læse mere om, hvilke services First-8 kan tilbyde, kan du klikke på nedenstående link.
Her kan du også gratis registrere din hjertestarter. Vores kundeservice står desuden klar til at vejlede dig,
hvis du har spørgsmål.
www.first-8.dk/kunsten
First-8 kan ikke overtage de nuværende aftaler med "Kunsten at redde liv". Men First-8 vil i videst mulige
omfang hjælpe tidligere kunder med service, forsikring og korrekt registrering af hjertestartere.
Kontakt for yderligere information:
Mark Nilsson eller Anders Kjærsgaard, ejere af First-8
Telefon: 42 90 92 92
E-mail: info@first-8.dk
First-8 er en landsdækkende førstehjælpsvirksomhed med kontorer i Aarhus og København. Vi tilbyder kurser,
brandudstyr og førstehjælpsudstyr samt Danmarks største udvalg af hjertestartere. First-8 benytter ledere og
certificerede førstehjælpsundervisere fra Forsvaret til at uddanne privatpersoner og virksomheder i de nyeste
guidelines inden for førstehjælp. First-8 blev stiftet i 2015 af to tidligere ansatte i Forsvaret.
Læs også mere om First-8 her: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/177999/artikel.html
Eller se en præsentationsvideo: https://grow.google/intl/europe/story/5499910603407360
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