Serviceaftale/abonnement.
Næstved aug. 2016
Med et serviceabonnement hos Aaderup VVS ApS, sikrer du dig at dit Weishaupt gasfyr holdes i bedst mulig
stand med et hovedeftersyn hvert 2. eller 3. år.
Serviceordningen sikrer dig hjælp når dit gasfyr ikke virker – uden at det koster dig arbejdsløn. Reservedele
der evt. skal bruges ved et servicebesøg eller udkald, vil dog blive faktureret.
Med en serviceaftale behøver du ikke at tænke på eftersyn af dit gasfyr. Vi kommer og efterser anlægget
automatisk efter de aftalte intervaller.
Vi anbefaler en serviceordning med eftersyn hvert 2. eller 3. år. Såfremt du har købt et Weishaupt gasfyr
efter august 2015, tilbydes der 10 års garanti på kedlen med krav om eftersyn hver 2. år.

Hovedeftersyn omfatter:
Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med hovedeftersyn.
Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med udkald.
Generel vurdering af gasinstallationen og kedlens
tilstand.
Eftersyn iht. gaskedlens vedligeholdelsesvejledning.
Afprøvning af gaskedlens tæthed.
Forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder.
Afprøvning af gaskedlens sikkerhedsfunktioner
Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel og aftræk.
Afprøvning af tryk i lukket ekspansionsbeholder.
Afprøvning af kedel- og varmtvandstermostater
Rensning og justering af gaskedel/brænder.
Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af
aftalen.
Rensning af snavssamler, når afspærringsventiler er
monteret.
Udarbejdelse af servicerapport.

Følgende ydelser og situationer er ikke
dækket af aftalen og faktureres særskilt:
Forbrug af reservedele
Hel eller delvis udskiftning af aftrækssystem.
Udskiftning af brugsvandspumpe.

Kontrol og udskiftning af anode i varmtvandsbeholder
Udskiftning/rensning af varmtvandsbeholder, rør og
Flexslanger inden/uden for gaskedlens kabinet.
Udskiftning af sikkerhedsventil til
varmtvandsbeholderen.
Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter
eller reguleringssystemer.
Demontering af skabe eller hylder o. lign. for adgang
til gaskedlen.
Fejlbetjening/ombytning af klimastyringsanlæg og
omplacering af følere.
Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og
vandskade, lynnedslag, elinstallationer eller
uautoriserede personer.
Tilkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af
kedelanlæg og/eller automatik.
Gentagne udkald til defekte komponenter, der ikke
ønskes udskiftet.
Brug af ekstra montør ved kedelnedtagninger på
grund af udskiftning eller reparation ag defekte
komponenter.

Alm. serviceaftale med aftalt besøg hver 2. eller 3. år. Pris: 1385,00 kr. inkl. moms. Afregnes efter besøg.
Serviceabonnement med frie udkald. Pris: 1385,00 kr. inkl. moms. Afregnes årligt.
Tilkald ved driftsstop: kl. 07.00-20.00 hele året på tlf. 55732285.

