NU SKAL VI KUN RINGE ÉT STED HEN
Nordelektro er et velkendt ansigt
hos Aalborg Studenterkursus.
De har været fast samarbejdspartner i flere år. Bl.a. i forbindelse med
færdiggørelsen af det nye byggeri.
Derfor var det naturligt at udvide
parløbet med en multiserviceaftale.
Når Aalborg Studenterkursus tidligere skulle have udført
service, stod der 10-15 firmaer på ringelisten. Vicerektor
Kaj Nielsen forklarer: “Det var enormt tidskrævende at
finde ud, hvem der var ansvarlig for hvilken del. Med den
nye multiserviceaftale slipper vi for det. Vi ringer jo bare til
Nordelektro, hvis vi har brug for hjælp.”

Farvel til koordinering

For Kaj Nielsen betyder det meget, at koordineringen og
gennemførslen af service er lagt ud til én leverandør. “Det
er let at finde ud af og sparer os for en del koordinering.
Nordelektro har ansvaret for det hele og tilpasser de enkelte
eftersyn, så det passer ind i vores hverdag. Ofte gennemfører
de service i undervisningsfrie perioder. På denne måde skal vi
ikke indrette os efter dem,” forklarer Kaj Nielsen.

En kender af huset

Med den nye multiserviceaftale er Nordelektro blevet
knyttet tættere til huset. Kaj Nielsen uddyber:
“Det gav god mening at samle opgaverne hos dem. Nordelektro
har været med til at færdiggøre vores nye byggeri og kender
det efterhånden rigtig godt. Så da de tilbød os en fast aftale,
kunne vi sagtens se, at det var smart. Selvom den nye aftale
kun er få uger gammel, ser den allerede meget lovende ud.”

Med MULTISERVICE overlader
du den samlede service til
Nordelektro. Så sikrer vi, at ALLE
SYSTEMER BLIVER VEDLIGEHOLDT
ud fra specifikationer og lovkrav.

Serviceopgaver hos
Aalborg Studenterkursus:
• Elevator

• Talevarsling

• Automat døre

• Pumper

• ABA

• Ventilation

• ABV

• Køle anlæg

• AIA

• Brandskabe

• ADK

• Gas installation

• ABDL

• Nødbruser

• Sprinkler anlæg

• CTS

• Nød og paniklys
• Elsikkerheds		attest

• UV tag 		
		afvanding

