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Egenes Service Team
Egenes Service Team er serviceavdelingen til Egenes Brannteknikk AS.
Vi er et team bestående av 4 personer, hvor 3 er serviceteknikere som
reiser rundt i hele landet og 1 er fast på vårt verksted i Flekkefjord. Vi
utfører alt av servicer, reparasjoner og opplæring på Deres biler/utstyr.
For mer informasjon, sjekk våre sider på www.egenes.as under
avsnittet «Service».
Vi vil med dette nyhetsbrevet legge vekt på service av utstyret og hva vi
kan bidra med.
Da det er påkrevd at utstyr og bil er klar til innsats til en hver tid, er det
nødvendig med periodisk vedlikehold. Enkelte deler på vårt utstyr, er
slitedeler som ved normalt bruk bør skiftes en gang i året. Det viser seg
at dette ikke er utført, når vi reiser rundt og kontrollerer biler og utstyr.
Dette kan medføre at utstyret ikke fungerer i en livsviktig situasjon.
Dette er en situasjon som Dere som brukere og vi som produsent ikke
bør komme opp i. For å unngå dette, bør utstyret kontrolleres/justeres
hvert år, eventuelt annethvert år, av en fagmann.
De fleste brannvesen i Norge er basert på innkallingsmannskap og rett
bruk av utstyret kan lett gå i «glemmeboken», så hvorfor ikke «slå to
fluer i ett smekk» med å avtale et oppfriskningskurs sammen med
servicen.
Norge er et langstrakt land og det medfører at reiseutgiftene blir høye.
Vi har derfor delt landet opp, slik at vi samler flest mulig oppdrag i det
området som vi skal gjennomføre service i. Da vil reiseutgiftene bli
fordelt på alle som blir besøkt og dermed blir reiseutgiftene redusert.
Ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon 3832 0808 eller på epost: service@egenes.as for en uforpliktende prat om innholdet av en
service og priser. Vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme enhver
forespørsel.
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