Skaarup VVS Serviceabonnement
Kundenummer:
S:

Servicefirma:

VVS-Installatør:

Dansk Varme Service A/S
Gefionsvej 7
3400 Hillerød
Tlf.: 70109800

Navn:
Adr.:
Postnr.:
By:
Tlf.:

Kedel-type:
Installationsdato:
Ikrafttrædelsesdato:
Abonnementspris: 1.440,00 kr. inkl.
Moms pr. år og indeksreg. hvert år.

Reservedele:
Faktureres særskilt

Skaarup VVS ApS
Virumgade 7-9
2830
Virum
45850388

Ophævelse:
Serviceabonnementet løber de 2 år der er
betalt for. Serviceabonnementet ophæves
øjeblikkeligt ved manglende betaling.

Dato:

_____________________________
Underskrift:

___________________________
Underskrift:

Abonnementet omfatter:

___________________________
Mail-adresse:

Sikkerhedsmæssigt eftersyn:

tæthedsprøvning og visuel
kontrol af gasrørinstallation-en

kontrol af friskluft/ventilationsforhold

kontrol af aftrækssystemet

kontrol af sikkerheds-funktioner.
Kedeleftersyn:

rensning af kedel

Garanti:
Der bruges kun originale
reservedele og der gives 1 års garanti på
udskiftede reservedele. Servicearbejde
udføres af Skaarup`s egne teknikere eller
servicepartnere

Drifteftersyn:

kontrol af kedlens centralvarme
og varme-funktioner

kontrol og eventuel justering af
tilslutningstryk til kedlen og
dysetryk til brænderen

forbrændingskontrol herunder
visuel kontrol af flammer

udfyldelse af servicerapport.

Inden de ringer efter service,
bedes de undersøge følgende:

er de elektriske sikringer i
orden?

Frie tilkald bestående af:
Serviceopkald efter behov ved driftsstop
som følger:



Navn:
Adr.:
Postnr.:
By:
Tlf.:

Et hovedeftersyn bestående af:

Abonnementsperiode:
Serviceabonnementet er gældende i
2 år og forlænges automatisk i yderligere
2 år, såfremt det ikke er opsagt skriftligt 3
måneder før udløb.
Service bliver udført hvert andet år.





Bruger/ejer:

er HFI-relæ i orden?
er der åbnet for gassen?
er der rumtermostat,
udeføleranlæg eller anden
automatik monteret, og er det
indstillet korrekt?
er der vand på anlægget?

Abonnementet omfatter ikke:
Udkald foretaget på grund af:








manglende vand på anlæg
mangel på gas/svigtende
gasforsyning
fejl på den faste el-installation,
herunder udfald på HFI-relæ
eller sprungne sikringer
rensning af snavssamler
forkert betjening af anlægget
reparationer på selve gas-,
vand- eller varmeinstallationen
skader forvoldt af: brand,
lynnedslag eller frostskade.

Skader forvoldt med vold eller lignende
udbedres ikke under abonnement, men
kan repareres efter regning.

I perioden 1. maj til 30. september:
Mandag-torsdag kl. 8.00 – 15.00
Fredag
kl. 8.00 – 12.30
I perioden 1. oktober til 30. april:
Alle hverdage samt lørdag, søndag
og helligdage
kl. 8.00 – 20.00.
(dog ikke grundlovsdag, 1. maj og
Kristi Himmelfartsdag)

Virumgade 7-9 ∙ 2830 Virum ∙ Tlf. 45850388 ∙
www.skaarupvvs.dk ∙ CVR-nr. 26025982 ∙ vvs@skaarupvvs.dk

