Kunde informationer
Navn.:
Adresse.:
Telefon.:
Dato:

Serviceaftale Varmepumpe
Vi fremsender hermed en serviceaftale i henhold til Deres bestilling.
Service pris Kr.

995

,- pr. år Inkl. Moms, Plus evt. Materialer, og filter.

Dato for første besøg.:
Varmepumpe type / model.:
Serie nr. på varmepumpe.:

Følgende udføres under eftersynet .:

1. Funktionstest.
2. Afprøvning af alle relæfunktioner.
3. Afprøvning af ventilatormotorer.
4. Afprøvning af afrimningsfunktion.
5. Tæthedsprøvning.
6. Kontrol af rør isolering.
7. Kontrol og evt. rensning af dræn.
8. Kontrol og evt. rensning af fordamper.
9. Indedelen renses og desinficeres.
10. Nye batterier i fjernbetjeningen.
Udskiftning af reservedele samt arbejdstid i forbindelse hermed er ikke er indeholdt i
serviceaftalen. Komponenter udskiftes herefter kun ifølge aftale med kunden.
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Gyldighed.:
Vejby EL & VVS A/S forpligter sig til i
år at fortage forannævnte service.
Kunden kan opsige kontrakten med en måneds varsel.
Kontraktbeløb.:
Prisen Fremgår på side 1.
Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra modtagelse af faktura med mindre andet er aftalt.
Prisen er gældende et år fra ikrafttrædelsesdato, og vil blive reguleret i overensstemmelse med de
på serviceydelsernes tidspunkt gældende prislister.

Generelle betingelser.:
Servicen vil finde sted indenfor normal arbejdstid. Vejby EL & VVS A/S bekræfter gennem
fremsendelse af underskreven aftale, at denne aftale er trådt i kraft.

Forbehold.:
Denne kontrakts gyldighed er betinget af, at det kun er Vejby EL & VVS A/S, eller en af Vejby EL &
VVS A/S Varmepumper godkendt reparatør, der har, foretaget eventuelle reparationer.
Vejby EL & VVS A/S kan ikke gøres ansvarlige for tab, skader eller forsinkelser, som opstår på
grund af mangler eller fejl ved anlægget.

Besøg.:
Efterfølgende serviceeftersyn foretages herefter så vidt muligt i samme måned i serviceaftalens
løbetid.
Kunden vil blive kontaktet ca. 1 uge før service besøget for aftale tidspunktet

Dato for aftalen.:
Kunden underskrift
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