
 

       

12. Januar 2023 

Til våre kunder 

StarLift AS blir en del av KONE AS, og du får en enda sterkere leverandør! 

KONE AS vil fra og med 01.04.2023 overta virksomheten til StarLift AS, som fra 

samme dato inngår som en del av KONE AS. 

StarLift AS og KONE AS har samme strategi og visjon når det gjelder å utøve en 

høy servicegrad og skape verdier for våre kunder. KONE AS styrker med dette 

oppkjøpet sin organisasjon, og utøker sitt servicesortiment til beste for både 

eksisterende og nye kunder. 

KONE AS er et pålitelig, innovativt og serviceinnstilt selskap som mange allerede 

kjenner som en av de markedsledende aktørene innen heiser og rulletrapper. Med 

StarLift AS forsterker KONE AS sin markedsmessige posisjon og teknisk ekspertise.  

For deg som kunde vil det ikke være merkbart store forandringer. StarLift sine 

dyktige medarbeidere vil fortsette å yte service på de heiser som de betjener i dag.  

Alle kundeavtaler blir videreført med hensyn til priser og innhold, men nå i KONEs 

regi. Dette betyr at du som kunde fortsatt vil møte de samme personene du har hatt 

et godt samarbeid med hittil. For pågående og kommende installasjoner til 

nybyggprosjekter, vil StarLift AS og KONE ta direkte kontakt med byggherre/kunde 

snarest for å avklare videre fremdrift.  

En merkbar forandring vil være at fakturaer og korrespondanse vil komme fra KONE 

AS. KONE AS kan i tillegg tilby nye innovative produkter og servicekonsepter både 

for heiser, rulletrapper, dører og porter. Du vil i løpet av kort tid motta mer 

informasjon fra oss. 

Samtlige personer i StarLift AS vil fortsatt være tilgjengelig på sine eksisterende 

telefonnummer, adresser og e-post (inntil videre). 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.  

Vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeid! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Johnson 

Daglig leder, KONE AS 

Tlf. 917 16 437 

Kjell Skram 

Daglig leder, StarLift AS 

Tlf. 908 60 614 


