
Nilfisk Service

Keep your
business moving



Bibehåll önskad prestanda
Din maskinpark är en investering och Nilfisk Service hjälper till att skydda din investering 
genom att säkerställa hållbarheten och prestandan.

Med Nilfisk Service kan du:

• Optimera driften med förebyggande underhåll samt reparation och renovering
• Bevara utrustningens värde genom dokumenterad service och Nilfisk-

certifierade reservdelar
• Se till att underhållskostnaderna hålls nere och är förutsägbara

Med målsättningen att upprätthålla effektiv prestanda under utrustningens hela livslängd 
hjälper Nilfisk Service till att säkerställa rengöringsarbetets lönsamhet.



Kvalitetsservice –  
anpassad efter dina behov

Villkoren och specifikationerna för varje del av  
Nilfisk servicelösningar kan variera beroende på lokal tillgänglighet.

* Gäller endast ny maskin

Nilfisk erbjuder fyra olika  
servicealternativ, vart och ett  
med ett unikt erbjudande.
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Utökad garanti* +1Y +1Y +1Y +1Y

Servicerapporter • • • •

Dedikerade servicetekniker • • • •



En partner hela vägen
Genom utbildning och certifiering, med årtionden av erfarenhet i ryggen, skapar 
Nilfisk servicetekniker grunden för vårt serviceåtagande.

Utrustade med de redskap och den kunskap som behövs för att lösa 
underhållsutmaningarna så effektivt som möjligt gör de mer än enbart reparationer 
– de hjälper dig att få ut mesta möjliga av din Nilfisk-maskin för att nå maximal 
prestanda och lönsamhet.



Global räckvidd, lokal närvaro
Nilfisk är branschledande globalt och sätter även stort värde på att lösa lokala 
utmaningar – inklusive dina. Vi vet hur viktigt det är att optimera driften och därför 
vill vi gärna hjälpa dig att uppnå dina affärsmål, oavsett verksamhetens omfattning.



800
SERVICETEKNIKER

75.000
KUNDER

125.000
MASKINER

Låt oss hjälpa till!
Med hjälp av Nilfisk serviceteam kan du enkelt bestämma vilket av 

Nilfisk servicealternativ som passar dina behov och prioriteringar bäst, 
oavsett åldern på din utrustning.

nilfisk.com/sv-se/tjaenster/nilfisk-service/

031-706 73 00 info.se@nilfisk.com

Nilfisk är en globalt ledande aktör inom den professionella rengö-
ringsindustrin. Vi har mer än 110 års innovativ erfarenhet och arbetar 
hängivet för att leverera tillförlitliga lösningar och produkter av hög 
kvalitet som banar vägen för en säkrare, mer produktiv och renare 
vardag för miljoner företag och hem världen över. Nilfisk har egna 
säljbolag i över 40 länder och våra produkter säljs i mer än 100 länder.
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Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031-706 73 00
E-post: info.se@nilfisk.com
www.nilfisk.se

https://www.nilfisk.com/sv-se/tjaenster/nilfisk-service/
mailto:info.se%40nilfisk.com?subject=

