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STANDARD SERVICEAFTALE

Februar 2016

Servicested:

Fakturaadresse hvis den ikke er servicested:

Navn: __________________________________

Navn: _____________________________________

Gade: __________________________________

Gade: _____________________________________

Post nr./By: _____________________________

Post nr./By: ________________________________

Tlf.: ____________________________________

Tlf.: _______________________________________

Mail adresse: ____________________________

Mail adresse: _______________________________

Kedel type/typer: __________________ Antal stk. ____________ Årgang for idriftsættelse: __________
Antal besøg pr. år: ___________ Første besøg: ____________
Med denne serviceaftale ydes der 15 % på medgået reservedele. (Få evt. oplyst priser på reservedele inden
der foretages udskiftning af en reservedel).
Vores timepriser udgør pt. kr. 425,- + moms. Under denne aftale, ydes en rabat på 15 % på medgået
arbejdstimer. Kørsel faktureres med kr. 3,80 pr. km.
Ingen kedler har samme driftsforhold og belastes dermed forskelligt. Vi anbefaler som minimum 1 årligt
serviceeftersyn men ved ekstreme driftsbetingelser hvor kedlen køre spidsbelastning i mere end 3.500
timer, anbefales 2 årlige eftersyn.
Ved regelmæssig servicebesøg undgås utilsigtet nedbrud med kostbare reparationsudgifter til følge.
Følges vores anvisninger for rengøring af kedlen samt årligt service, realiseres den optimale virkningsgrad
på kedlen og dermed minimeres såvel fyringsudgifter samt reparationsudgifter.
JA Bioservice ApS udfører servicearbejdet indenfor normal arbejdstid. For ydelser udenfor normal
arbejdstid som ikke kan henføres til mangelfuld indsats af vores servicemontør, fakturerer vi efter
gældende overtidssats.
Faktura udfærdiges efter servicearbejdets udførelse og betales iht. aftalte betalingsbetingelser.
Ved udløb af den fastsatte løbetid (1 år fra underskriftsdato) forlænges aftalen automatisk med yderligere 1
år, med mindre aftalen (skriftligt) opsiges af én af aftaleparterne. Opsigelsesvarslet er 2 måneder før
serviceaftalens udløb.
De i serviceaftalen nævnte priser er dags dato priser og er gældende 1 år fra aftaleindgåelse. En senere
ændring af materiale- og/eller lønomkostninger berettiger JA Bioservice ApS til at hæve priserne uden
forudgående varsel.

Dato for aftalen: _________________________

_______________________________________
Kunde

__________________________________________
JA Bioservice ApS
Jørn Axelsen

ja-bioservice.dk

