
Bezpieczeństwo Twoich pracowników, gości i partnerów biznesowych jest Twoim priorytetem? 
Cenisz sobie długofalową współpracę, profesjonalizm i najwyższy standard obsługi? 

Chcesz skoncentrować się na swoim biznesie – nie rezygnując z tego co najważniejsze 
– troski o swoich ludzi?

Wybierz AED SMART i zabezpiecz swoje miejsce pracy wyposażając je w defibrylatory AED 
wraz z niezbędnymi pakietami oraz szkoleniami z pierwszej pomocy. 

To wszystko w ramach miesięcznego abonamentu.

JAKOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy najwyższy poziom
obsługi oraz jakości szkoleń 

i usług serwisowych.

OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW

Zaplanujemy wszystkie wydatki 
związane ze szkoleniami, 

utrzymaniem sprzętu 
oraz serwisem w ramach stałej, 

niskiej miesięcznej opłaty.

KOMFORT

Zajmiemy się serwisem 
i przeglądami, żebyś mógł 

skupić się na swoich klientach.

 

I OD CIEBIE MOŻE ZALEŻEĆ

CZYJEŚ ŻYCIE!



PAKIET

TRAUMA KIT

PAKIET

SERWISOWY

PAKIET

SZKOLENIOWY

PAKIET

MONTAŻOWY

AED

PHILIPS HS1

AUDYT

BEZPIECZEŃSTWA

Wybierz odpowiedni plan, dopasowany do Twoich potrzeb.

Bezpłatny okres próbny - 30 dni

Możliwość rezygnacji z usługi 
w dowolnym momencie

Gwarancja stałej ceny 

Elastyczna zmiana
abonamentu

Minimum formalności Trening na manekinach
Laerdal QCPR

START

135 zł
netto + 23% VAT miesięcznie

PREMIUM

198 zł
netto + 23% VAT miesięcznie

PORÓWNAJ PLANY

STANDARD

148 zł
netto + 23% VAT miesięcznie



 PAKIET

MONTAŻOWY

AED

PHILIPS HS1

PAKIET

SERWISOWY

PAKIET

SZKOLENIOWY
PAKIET

TRAUMA KIT

• 8 lat gwarancji

• Łatwy w obsłudze

• Szybki i skuteczny

• Lekki i kompaktowy

• Gablota na AED

• Zestaw ratowniczy

• Oznakowanie AED

• Instrukcja RKO-AED

• Tabliczki kierunkowe

• Naklejka „Obiekt wyposażony w AED”

• Instalacja defibrylatora

 

 

• Bezpłatny serwis 
  w tym wszystkie: 
    - wymiany baterii
    - wymiany elektrod

• Plomby zabezpieczające 
  do gabloty AED 

• Przegląd, wymiana akcesoriów 
  i zapis danych po akcji ratunkowej

• Szkolenie z obsługi AED:
    - grupa 12 osób
    - czas trwania: 2h

• Certyfikat ważny 2 lata

• Materiały szkoleniowe dla kursantów
    - Podręcznik RKO-AED
    - Zakładka z instrukcją użycia AED

• Materiały edukacyjne
    - Ścienna instrukcja Pierwszej Pomocy

• Unikalne rozwiązanie 
  pozwalające szybko 
  i skutecznie ratować
  życie lub zdrowie

• Punkt Pierwszej Pomocy
  zawierający moduły:
    - Ochrona Osobista/RKO
    - Krwotoki
    - Oparzenia lub Złamania
    - Dyspenser plastrów z opatrunkiem

 

ZOBACZ ZAWARTOŚĆ WSZYSTKICH PAKIETÓW


