
 

 

HJARTASTARTARIN, SUM EIN 
OG HVØR KANN NÝTA, HVAR 
TAÐ SKAL VERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEIGA EIN HJARTASTARTARA 
Hevur tað týdning fyri arbeiðsumhvørvið at hava ein hjartastartara,      
men tú vilt helst sleppa undan keypskostnaðinum? 
Vilt tú líta á hjartastartaran og vera vísur í, at hann javnan verður 
eftirkannaður? 
So er loysnin at leiga ein CardiAid hjartastartara. 

Gjøgnum LM Electric ber til at leiga ein hjartastartara fyri kr. 9,95 um dagin. 

Fyri hetta gjald 

hevur tú altíð tann mest framkomna CardiAid hjartastartaran. 

SLEPP TÆR UNDAN óvæntaðum 
útreiðslum FÁ FRIÐ Í SINNIÐ fyri 9,95 kr 
um dagin 

Hevur hetta tín áhuga? 

Set teg í samband við Magna 

Magnussen á telefon 351288 ella 

mm@lm.fo   www.lm.fo 
 
 

Leigusáttmálin fevnir um: 
• Eina góða eftirlitsavtalu 

• Tasku 

• Tilvísingarkort 

• Hjálparkassa (saks, rakimaskinu, handskar, klútar, munn-til-munn masku) 

mailto:mm@lm.fo
http://www.lm.fo/


 

CardiAid hjartastartari 

Bjargar lívum fyri kr. 9,95- um dagin 
 
 
 
 

 

Vilt tú bjarga tínum egna lívi, tí hjá starvsfelaganum, viðskiftafólki ella vitjandi fyri bara kr. 9,95 um 
dagin? 

 
Tað kanst tú, leigar tú ein CardiAid hjartastartara gjøgnum LM Electric. Okkara dygdargóðu 

hjartastartarar hava týskir verkfrøðingar gjørt. 

 

CardiAid hjartastartarar eru ógviliga brúkaravinaligir hjartastartarar, gjørdir til at hjálpa tær at bjarga 

lívi. Hann tendrar av sær sjálvum, tá ið tú letur lokið upp, og hann vegleiðir teg við rødd og tekningum, 

sum lýsa upp. 

 

Leigusáttmáli um CardiAid hjartastartaran fevnir um eftirlitsavtalu, ið tryggjar tær ein 

hjartastartara, ið altíð virkar til fulnar. Eftirlitsavtalan gevur tær: 
 

Eina hjálparlinju á staðnum við kundatænastu, sum svarar tínum spurningum á tínum 
egna máli 

 

Hjartastartararin eftirkannar seg sjálvvirkandi hvønn dag. Blunkandi grøna ljósið 

vísir, at hjartastartararin er kannaður og klárur at brúka 
 

Í tí ósannlíka førinum at okkurt ikki riggar, ávarar hjartastartararin teg við 

fráboðanarljóði saman við blunkandi reyðum ljósi. Set teg í samband við LM Electric, og 

tú fært nýggjan startara innan fyri 24 tímar. 
 

Annaðhvørt ár hava okkara góðkendu eftirlitstøkningar eitt fullfiggjað eftirlit við 

hjartastartararanum og skifta battarí og elektrodur. Tú kanst altíð líta á CardiAid. 
 

Hevur hjartastartararin verið brúktur at bjarga lív, verður ein nýggjur settur upp innan fyri 24 

tímar, avgreiðslufrítt. 

 

Í okkara serliga samstarvi við CardiAid fæst alt hetta fyri  bara  9,95  krónur  um  dagin! 

Hetta fevnir um ein einastandandi góðan CardiAid hjartastartara og hesa viðfevndu 

eftirlitstænastuna. Bara CardiAid bjóðar hesa stórfingnu eftirlitsskránna. 

Allir prísir eru við MVG. 


