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Aut. gas-, vand- og sanitetsmester 

Aut. kloakmester 

Medlem af VVS Branchens Garantiordning 

Kundenr.:          Anlægsnr:       Ikrafttrædelsesdato:     /      -2019

GAS -  SERVICE -  ABONNEMENT 

Undertegnede ønsker at tegne abonnement på naturgasservice hos Finn Olsen A/S VVS Forretning, Salbjergvej 35, 4622 Havdrup 

og vælger følgende ordning: 

__ A. Hovedeftersyn hvert år inkl. fri tilkalderservice.

Pris kr. 2.010,00 inkl. moms pr. år

__ B. Hovedeftersyn hvert 2. år inkl. fri tilkalderservice.

Pris kr. 2.820,00 inkl. moms hvert 2. år

Som service vil vi fremover sende service påmindelse pr. sms, de bedes derfor oplyse Deres mobilnr._____________ 

E-mail adr: ______________________________________________________________

Servicemontør kan tilkaldes inden for følgende tidsrum; 

Fra 1. oktober til 30. april Kl. 8.00 - 19.30 alle ugens dage. 

Fra 1. maj til 30. september Kl. 8.00 - 15.30 alle hverdage, dog fredag fra kl. 8.00 – 12.00 (ikke fredag efter Kr. himmelfart) 

Priserne reguleres hvert år pr. 1. oktober. 

Betaling: Netto kontant, 8 dage fra faktura dato. 

Udskiftede dele faktureres til gældende dagspris. 

Abonnementet kan tidligst trædes i kraft når anlægget er gennemgået af Finn Olsen VVS for diverse fejl og mangler som kan 

have indflydelse på driften af anlægget. Abonnementet kan opsiges til udløb ved den aftalte periode. 

Opsigelsen skal være skriftlig og med 14 dages varsel. Hvis kontrakten ikke opsiges, fremsendes opkrævning for den følgende 

periode. 

Betingelserne for denne servicekontrakt er vedlagt denne skrivelse. 

Kedelinstallation: 

Installationsdato: 

Undertegnede, der er bekendt med betingelserne, som er vedlagt, tegner hermed det afkrydsede abonnement. 

 ___________,  ___/____- 2018 _______________________________ 

Underskrift 

evt. bemærkninger:  
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FINN OLSEN A/S VVS FORRETNING – TLF. 46 18 57 90                   Betingelser gældende fra 1. maj 2015 

ABONNEMENT OMFATTER: 

 

1. Et hovedeftersyn der gennemføres indenfor normal arbejdstid og består af; 

     -     Gennemgang af gasinstallationen, herunder tæthedsprøve 

     -     Gennemgang af frisklufttilførsel og aftræk 

     -     Gennemgang og indregulering af forbrænding 

     -     Gennemgang af kedeltermostater og brugsvandsproduktion 

     -     Udbedring og forebyggelse af fejl på de komponenter, der er omfattet af abonnementet 

2.  Frie tilkald ved driftstop (fejl) 

     Abonnementet dækker for tilkald (arbejdsløn og kørsel), mens reservedele ikke er dækket. 

     For gennemstrømningskedler og atmosfæriske gaskedler/gasunits dækker abonnementet, hvor      

     driftstoppet kan afhjælpes ved at gennemføre en justering og/eller udskiftning af defekte komponenter. 

     (reservedele) inden for gaskedlens kabinet. Tilkald vedrørende prioriteringsventilen, sikkerhedsventilen 

     til centralvarmeanlægget, samt styrekomponenter, der skal sikre en korrekt varmtvands mængde er dog      

     omfattet, uanset om komponenterne er monteret udenfor kabinettet. 

3.  Reservedele er ikke dækket af abonnementet. 

 

Følgende arbejde er ikke dækket af abonnementet:  

     -     Udskiftning af støbte kedelblokke/vekslere med vandindhold større end 2 ltr og åbne ekspansionsbeholdere. 

     -     Udskiftning af aftrækssystem, helt eller delvist samt påvisning af de mulige årsager til et utilstrækkeligt 

           aftræk, når disse ikke kan klarlægges fra kedlens opstillingsrum. 

     -     Udskiftning af manuel eller motorstyret shunt/shuntpumper samt brugsvandspumpe. 

     -     Udskiftning af varmtvandsbeholder eller udsyring/rensning af rør eller varmespiral i        

            Varmtvandsbeholdere eller kombikedler, samt anodeskift. Endvidere rensning/udskiftning af  

            Rør/flexslanger i kedlen, samt udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen. 

 

Følgende situationer er ikke omfattet af abonnementet: 

-  Fejl opstået ved opbankning af gulve og lignende. 

-  Fejl opstået pga. manglende pasning, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frostskader el.lign. 

-  Tilkald ved uvilje til selv at forsøge kedlen/brænderen genstartet efter servicefirmaets anvisninger  

-  Tilkald ved manglende strøm, vandpåfyldning eller åbning for gassen. 

-  Manglende batterier i styringer mv. 

-  Indstillinger i styringer 

 

Ved tilkald til arbejde eller situationer, der ikke er omfattet af abonnementet, kan faktureres for arbejdsløn og kørsel. 

FØR DE TILKALDER SERVICEMONTØR, BØR DE KONTROLLERE FØLGENDE; 

- Er de elektriske sikringer i orden? 

- Er evt. HPFI-relæ koblet ud? 

- Er der åbnet for gassen? 

- Er overkogssikringen koblet ud? (genindkobles ved at trykke hårdt ind på overkogssikringsknappen, hvis en sådan 

forefindes) 

- Lyser knappen for kontrolkassen? (tryk på den lysende knap, hvis en sådan forefindes) 

- Er evt. automatik korrekt indstillet?  

 

VED MISVEDLIGEHOLDELSE AF KONTRAKTEN, KAN DENNE OPSIGES 


