Servicekontrakt
Navn:___________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Postnr./By:_______________________________________________________________________
Telefon:___________________________Mail:______________________________________

Installation.
Kedeltype:_______________________________________________________________________
Installationsdato:__________________________________________________________________

Abonnementstype:
A : 1 eftersyn hvert år samt frie tilkald

Pris. 1.560,00 Kr.(inkl. fri service)

*

B : 1 eftersyn & 2 år samt frie tilkald

Pris. 2.350,00 kr. (inkl. fri service)

*

C : 1 eftersyn & 3 år samt frie tilkald

Pris. 2.880,00 kr. (inkl. fri service)

*

D : 1 eftersyn, uden frie tilkald

Pris. 1.250,00 Kr.(inkl. fri service)

*

E : Ønsker efter garantiperioden automatisk at overgå til almindelig servicekontrakt A

*

Alle priser er incl. moms

Bemærkninger:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dato:_________________ Underskrift:________________________________________________

Dato:_________________ Underskrift Harbo VVS:______________________________________

Harbo Vvs Aps
Øde Hastrup Vej 69
4000 Roskilde

Telefon
CVR nr.

46320932

mail@harbovvs.dk

35383360

www.harbovvs.dk

Betingelser
Hovedeftersyn omfatter: (udføres inden for normal arbejdstid)
01: Arbejdsløn & kørsel i forbindelse med hovedeftersyn
02: Arbejdsløn & kørsel i forbindelse med udkald
03: Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand
04: Eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning
05: Afprøvning af gasinstallationens tæthed
06: Forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder
07: Afprøvning af gaskedlens sikkerhedsfunktioner
08: Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel og aftræk
09: Afprøvning af tryk i lukket ekspansionsbeholder
10: Afprøvning af kedel- og varmtvandstermostater
11: Rensning og justering af gaskedel/brænder
12: Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen
13: Rensning af snavssamler, når afspærringsventiler er monteret
14: Udarbejdelse af servicerapport
Tilkald ved driftsstop
Vinter:
1/10 til 30/04 fra mandag til Søndag fra kl. 8.00 – 19.30
Sommer: 1/05 til 30/09 fra mandag til fredag fra kl. 7.00 – 15.30
Følgende ydelser og situationer som ikke er dækket af aftalen og skal betales særskilt:
01: Forbrug af reservedele
02: Hel eller delvis udskiftning af aftrækssystem
03: Udskiftning af brugsvandspumpe
04: Kontrol og udskiftning af anode i varmtvandsbeholdere
05: Udsk./rensning af varmtvandsbeholder, rør og Flexslanger inden/uden for gaskedlens kabinet
06: Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholdere
07: Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller Reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af
08: Demontering af skabe eller hylder o.lign. for adgang til gaskedlen
09: Fejlbetjening/ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere
10: Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, el-installationen eller uautoriserede personer
11: Tilkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af kedelanlæg og/eller automatik.
12: Gentagne udkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.
13: Brug af ekstra montør ved kedelnedtagninger på grund af udskiftning eller reparation af defekte komponenter
Betaling
Betaling opkræves 1 gang pr. periode og betales forud. Betalingen omfatter et hovedeftersyn og dækning til udkald. Betaling for eventuelle
reservedele via fakturering
Gyldighedsperiode / ikrafttræden / fortrydelsesret
Aftalen træder i kraft den dato, der fremgår af den tilsendte serviceaftale og fornys automatisk med en periode ad gangen, medmindre den opsiges i
overensstemmelse med punkt Opsigelse. Der er en fortrydelsesret på indtil 8 dage fra modtagelsen af serviceaftalen. Ønskes fortrydelsesretten
benyttet skal dette meddeles skriftligt til Harbo VVS.
Opsigelse
Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 8 dages varsel. Ved opsigelse skal eventuelt skyldige beløb indbetales til Harbo VVS.
Servicebetingelserne kan ændres ved skriftlig meddelelse herom senest 30 dage før, de træder i kraft.
Ændring af priser
Servicepriserne kan ændres én gang årligt pr. 1. April. Ændring af betingelser
Vigtigt ved driftsstop
Inden de ringer, bedes de undersøge følgende:
Er der el-forsyning til gaskedlen/brænderen
Er der åbent for gassen
Er de elektriske sikringer i orden
Er der vand nok på anlægget
Er overkogssikringen koblet ud
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