TILLID FREM FOR ALT
Ejendomsadministrator i Kristensen
Properties, Pernille Drøscher, har i flere år
arbejdet sammen med Nordelektro og altid
sat pris på deres ærlige og løbende dialog.
Derfor takkede hun også ja, da Nordelektro
foreslog at samle al service i Hadsund
Butikscenter hos dem.
“De er ærlige og giver en god pris”. Sådan lyder det prompte
fra Pernille Drøscher, da hun fortæller om baggrunden for
at lave en multiserviceaftale med Nordelektro. “Jeg ved, at
jeg altid får en fair pris. Derfor behøver jeg ikke at bruge tid på
at dobbelttjekke deres tilbud. Når man som jeg administrerer
andre folks penge, spiller kroner og ører jo en afgørende rolle,”
forklarer hun.

”Tillid, god service og fair priser.”
Sådan beskriver Pernille Drøscher Nordelektro.

En tæt løbende dialog

Tidligere trak Pernille på flere forskellige leverandører for at
få udført service i Hadsund Butikscenter. Med multiserviceaftalen skal hun kun forholde sig til én: “Det gør min hverdag en
del lettere. Jeg ringer jo bare, hvis der er noget. Så taler vi åbent
om tingene og finder hurtigt en løsning. Det opbygger tillid og
giver mig en følelse af, at jeg kan stole på dem. Jeg ved fx, at deres
montører ikke bare skifter 7 dimser for at tjene penge,” uddyber
Pernille Drøscher og tilføjer: “Jeg kender dem så godt, at vi også
sagtens kan tage lidt gas på hinanden.”

Det fulde overblik

Samarbejdet har ikke kun fokus på faste serviceeftersyn.
Tværtimod. Dialogen handler mindst lige så meget om løbende sparring. “Hvis der kommer noget nyt, er Nordelektro gode til
at informere mig om nye tiltag - og ikke mindst, hvad de betyder
for os. På denne måde får jeg det fulde overblik. Samtidig rådgiver de mig løbende, så jeg får lettere ved at foretage valg og
fravalg. De har bl.a. leveret beregninger på energioptimeringer
og sat mig ind i mulighederne for at få tilskud,” konkluderer en
tilfreds Pernille Drøscher.

Med Multiservice overlader du den samlede service
til Nordelektro. Så sikrer vi, at alle systemer bliver
vedligeholdt ud fra specifikationer og lovkrav.
MULITISERVICEAFTALEN OMFATTER SERVICE AF:
• Rullegitter
• Rulletrapper

• Elevatorer
• Brandåbninger

