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Bli bedre kjent med våre to nye servicepartnere!
Vi har nå fått to autoriserte servicepartnere som står klare for hjelpe våre kunder
i Nord-Norge, ved behov for service og reparasjoner på våre porter og grinder.
«Vi har sett fram til å etablere faste partnere nord i landet, og at vi nå har
dette på plass er vi veldig fornøyd med. Det er to svært solide og erfarne
selskap vi har fått med på laget, og som har den kunnskapen og serviceinnstillingen vi ønsker. De tilbyr originale reservedeler og holder et relevant
lager av dette for å raskt kunne yte service og minimere nedetid på produktene
fra oss», sier Stefan Søyring, avd. leder Teknisk i Garda Anleggsikring.
For å raskest mulig løse problemer, kan våre kunder ta direkte kontakt med våre partnere. Se
gjerne på vårt servicekart for nærmeste kontaktpunkt: www.anleggsikring.no/servicepunkter/
Er du usikker, ta selvfølgelig kontakt med oss på tlf. 21 39 50 30 eller support@anleggsikring.no
så hjelper vi deg! Vi jobber kontinuerlig med å tilby rask service i alle deler av landet, så det å få på
plass enda flere partnere vil bli prioritert i tiden framover.

Stefan Søyring,
Garda Anleggsikring

Bravida Tromsø
Bravida Tromsø har lang fartstid i regionen, og vært etablert i Tromsø siden 1947. De har vokst til å bli en betydelig aktør med 90
ansatte på elektro, og av disse er 78 montører, 18 lærlinger og 13 ansatte i administrasjonen. På serviceavdelingen har de i dag
27 servicebiler, og montørene på serviceavdelingen er ledet av 4 serviceledere. Våre kunder skal derfor bli godt ivaretatt uansett
om det skulle være snakk om service eller f.eks. behov for rask utbedring av påkjørt port. Bravida dekker fra Storslett i nord til
Narvik/Harstad i sør.
Bravida Tromsø innehar kompetanse på en rekke felter, som styringssystemer til KNX, Dali og smarthus og leverer tjenester og
produkter for el- og internkontroll, termografering, ITV, adgangskontroll, nettverk og brann. De tilbyr sine elektrikertjenester til
næring, industri og bolig, samt i EX-områder (steder det kan være konsentrasjoner av f.eks. brennbar gass, damp).
Trenger du å komme i kontakt med Bravida Tromsø, se www.bravida.no/kontakt/kontor/norge/tromso/
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Gagama Elektro
Elektriker bedriften Gagama Elektro har drevet installasjonsvirksomhet helt tilbake
siden 1947, og har vokst til et firma med ca. 50 ansatte og er den største elektroentreprenøren i Finnmark. Selskapet er stasjonert i Hammerfest, men har hele
Finnmark som virkeområde, både private, bedrifter og offentlige etater. Selskapet
har en rekke autorisasjoner og godkjenninger, og vil være en solid partner for Garda
Anleggsikring i området og kunne yte nødvendig service og reparasjon på alle typer
motoriserte grinder og porter fra oss.
Trenger du å komme i kontakt med Gagama Elektro, se www.gagama.no

Denne gjengen står klare til å hjelpe
kundene våre i Finnmark.

Våre servicepartnere – en viktig del av vårt servicekonsept
Det å kunne ta godt vare på våre kunder også i etterkant av et kjøp, har alltid vært veldig viktig for oss.
En investering i elektroniske løsninger som kjøreport. veibom og rotasjonsgrind krever både service og
ettersyn, og nedetid pga påkjørsler eller feil kan ofte skape problem ute på bygge- og anleggsplassen.
Med vårt servicekonsept skal vi gi forutsigbarhet for kundene våre, og minimere eller unngå nedetid på porter og grinder. Dette
gjør vi på flere ulike måter:
•
•
•
•
•
•
•

Egen serviceavdeling med teknikere stasjonert i Stamveien på Hagan
Vi tilbyr ulike typer serviceavtaler
Delelager lokalt for å raskt kunne foreta service
Telefonsupport fra teknikere med spisskompetanse
Våre søsterselskap i Garda Sikring har kompetanse og utstyr for å yte service i hele Sør-Norge
Autoriserte servicepartnere med originale reservedeler på lager
Garda SmartService (GSS) er en alt-i-ett styringsenhet som tilbys i alle våre kjøreporter, og gir en unik mulighet for kontroll
og feilsøking slik at problem mange ganger kan løses kun ved å gå inn på skyløsningen. Telefonsupport er alltid inkludert og
du reduserer ofte behovet for servicebesøk.

Ta en kikk på intro-filmen
vår og bli bedre kjent
med hva GSS er!
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