Serviceavtal för Er värmepumpsanläggning gällande år 2017
Härmed har vi nöjet att erbjuda ett serviceavtal med en årlig servicegenomgång av Er
värmepumpsanläggning. Detta för att säkerställa att Er anläggning arbetar med optimal drift
och prestanda samt att förebygga driftsstopp och förtida haverier.
Resultatet blir att anläggningen ger Er den mest optimala besparingen!
Som avtalskund hos oss är Ni prioriterade och har förtur vid akutservice samt erhåller 10%
rabatt på förbrukningsmateriel, arbetskostnad och reservdelar.
Vi tillhandahåller även fri telefonsupport samt kan även erbjuda jour enligt gällande
prislista.
Årlig översyn
I serviceavtalet ingår en årlig översyn av värmepumpen i vilket följande ingår:
- Kontroll av värmepumpens driftvärden (temperaturer) inklusive köldmediekretsen.
- Kontroll och vid behov justering av värmepumpens regler/styrutrustning.
- Kontroll och vid behov normal påfyllning,rengöring och justering av värme- och
köldbärarkretsar.
- Information till brukare om skötselråd och handhavande.
- Upprättande av uppmätningsprotokoll inkl. eventuella förslag på rekommenderade
åtgärder.
OBS eventuellt materiel tillkommer enl. gällande prislista.
All service utförs av EVEPEs kompetenta personal.
Pris
Priset för detta, komplett inklusive arbetstid och reskostnad, blir inkl. moms:
För luft-luftvärmepump 1.937 kronor
För frånluftsvärmepump och 2.213 kronor
För bergvärmepump och luft-vattenvärmepump 2.434 kronor
Betalningsvillkor: faktura, 10 dagar netto, efter utförd service.
Beställning
Om detta erbjudande överensstämmer med era önskemål ber vi er fylla i nedanstående
formulär samt underteckna och återsända det till oss för registrering av serviceavtalet. När
beställningen registrerats kontaktar vi er för bokning av det första servicetillfället.
Uppsägning
Avtalet förlängs 1 år i taget såvida inte uppsägning sker av endera parten senast en månad
före avtalets utgång. Ovan specificerade priser gäller under år 2017 och uppräknas årligen
enligt index.
Kontakt

Vid bokning av service efter första året eller vid övriga frågor kontakta EVEPE AB på telefon
08-581 755 44 eller mail info@evepe.se
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SERVICEAVTAL:
Jag har tagit del av informationen om serviceavtal och beställer härmed.

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Mobiltelefon:
Typ av värmepump:

(Berg, frånluft, luft-luft, luft-vatten)

Fabrikat:
Modell:
Tillverkningsår:
Serienummer:

Datum:
Underskrift:
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