Jysk Vandteknik ApS
Helge Nielsens Allé 6B
8723 Løsning
www.jyskvandteknik.dk

Servicekontrakt – Greenline NG og Evolution
Navn
Adresse
Postnummer og by
Tlf. nummer
E-mail

Anlæg (type/str.)

Vælg anlæg

Serienummer (findes på label på
indersiden af hovedkabinettet)
Ecowater login brugernavn (e-mail)
VVS-installatør/Forhandler
Monteringsdato
Råvandets hårdhed
Ønsket resthårdhed på blødgjort vand
Ønskes årlig saltlevering?
Noter antal poser af 10 kg.

Servicekontrakt
Arbejdsløn og kørsel

Inkluderet
1 besøg årligt*

Udskiftning af reservedele
Varighed af garantien

Inkluderet
15 år
Forbeholdt at årligt service overholdes

Hyppigheden af service

Obligatorisk 1 gang årligt

General kontrol af funktion

Ja

Desinfektion af resin og saltkar

Ikke nødvendig pga. klorsonde

Test af vandhårdhed før og efter

Ja

Udregninger og justeringer

Ja

Salt leverance

Ikke inkluderet
Salt kan dog leveres 1 gang årligt ved service mod ekstra fakturering

Onlinesupport

Inkluderet

Pris

1.500.- inkl. moms

Dato og underskrift

Dato og underskrift Jysk Vandteknik ApS

Jysk Vandteknik ApS
Helge Nielsens Allé 6B
8723 Løsning
www.jyskvandteknik.dk

Servicekontrakt betingelser



*I servicekontrakten indgår 1 årligt service. Derudover faktureres ekstra besøg, medmindre disse besøg er dækket af
garantien:
o

1. Kunden sørger for, at anlægget er installeret efter gældende forskrifter (vand, el og afløb).

o

2. Kunden sørger for, at vand og el aldrig afbrydes.
El: Må aldrig afbrydes i mere end 48 timer af gangen, da anlægget har en 48 timers backup.
Vand: Hvis vandværket lukker for vandet, kan der risikeres, at der kommer skidt ind i systemet. Dette er ikke
dækket af garantien. Dette kan afhjælpes ved at installere et forfilter.

o


3. Kunden sørger for, at der altid er påfyldt salt, og at dette er godkendt af Jysk Vandteknik ApS.

Garantien er underlagt betingelsen om, at Jysk Vandteknik ApS godkendte salt tabletter anvendes, eller et
regenereringssalt af samme type (EN 973A godkendt) og tilsvarende kvalitet.



Jysk Vandteknik ApS hæfter ikke for tab/skader forårsaget af at anlægget har været helt eller delvist ude af drift, uanset
årsag.



Servicekontrakten omfatter ikke skader forårsaget af frost, misligholdelse, brand eller andre udefrakommende årsager,
som har skadelige virkninger.



Hvis du ikke selv bliver kontaktet af Jysk Vandteknik ApS for at lave en servicekontrakt, er det dit ansvar at kontakte os
selv i rette tid for at planlægge den periodiske vedligeholdelse og få gavn af garantibetingelserne.



Hvis du ikke ønsker at abonnere på en servicekontrakt, vil du blive opkrævet for arbejdskraft og kørselsomkostninger til
den gældende timepris og kørselsgebyr i tilfælde af teknisk behov.



Betalingsbetingelser: 8 dage netto. Garantien bortfalder ved manglende betaling.



Opsigelsesprocedure: Kontrakten fornyes stiltiende. Hvis du ønsker at opsige kontrakten, bedes du venligst underrette
os skriftligt 3 måneder i forvejen.

