VVS • El • Entrepriser • Forsikringssager • Energibesparelser

Vores backoffice team sidder klar i vores call centre og
sørger for hurtig og professionel ekspedition af alle kundehenvendelser. Uanset hvad din forespørgsel drejer sig om,
kan de sætte dig i forbindelse med de rette af vores fagfolk.

Back office
call center

Vi har kompetencer indenfor alle bygge- og anlægsopgaver. Vi projektstyrer ethvert byggeprojekt med præcis planlægning og kompetente
ledere på opgaven, så alt går som planlagt.

Vores forsikringsafdeling arbejder tæt sammen
med de største forsikringsselskaber og varetager den fornødne sikring af skaden og koordinerer vores folk, så hurtig udbedring kan ske.

Vi bruger Fast Box levering til reservedele til
igangværende sager. Det gør vi for at optimere
vores tid hos kunden og tilbyde værdiskabende
service på stedet.

Anlægsopgaver

Lokale
afdelinger
tæt på dig

Forsikringssager

Fast Box

Med mere end 25 års erfaring indenfor grøn energi har
vi etableret eget energicenter. Vi er bl.a. Bedre Bolig
rådgiver, og vores energicenter er specialiseret i energivejledning og installationer til villamarked og etageejendomme, herunder overvågning af varmecentraler.

Moderne
teknologi

Energicenter
Vagtordning

Vores afdelinger er jævnt fordelt på hele Sjælland,
så vi altid har kompetente og højtuddannede fagfolk
tæt på dig og de opgaver du skal have løst. Find din
nærmeste afdeling på www.fld.dk.

El-afdeling

Med egen el-afdeling tilbyder vi enestående
og fleksibel service og håndtering af såvel
større som mindre byggesager, samt vedligehold og drift af ejendomme.

VVS-afdeling

Vores erfarne VVS team kan løse enhver VVSog blikkenslageropgave indenfor bygge, anlæg
og vedligehold. Vi betjener kunder og projekter
på hele Sjælland.

Alle sager dokumenteres med billeder i kvalitetsikring
og registreres på elektroniske arbejdskort. Vi kommunikerer med vores montører via iPad og smartphone, og
alle vores biler er udstyret med GPS, så vi hurtigt kan
finde den rette montør til enhver opgave.

Vores vagtordning sikrer dig hurtig udrykning, hvis der
opstår akutte situationer udenfor almindelig åbningstid. Vi varetager sikring af ejendommen og tager de
fornødne forbehold for varige skader på bygningen.
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KONTAKT

Kontakt os via
telefon, e-mail
eller www.fld.dk.

BACK OFFICE

Vores back office
medarbejdere
sidder klar i vores
call centre til at
behandle din
henvendelse.

OPGAVEN

Opgaven registreres og formidles
til enten afdelingsleder eller montør,
afhængig af omfang. Hasteopgaver
direkte til geografisk
nærmeste montør.

FAKTURA

KUNDEHÅNDTERING I FLD

Opgaven færdiggøres Smart Day systemet på smartphone,
heri billeddokumentation/kvalitetssikring, og
faktura kan genereres.
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salg@fld.dk

www.fld.dk

GPS
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Hasteopgave

Finn L. & Davidsen A/S
Finlandsgade 13
4690 Haslev
Tlf: 7012 2020
www.fld.dk

Hasteopgave

Afdelingsleder

