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Vi erbjuder er återkommande
årlig service enligt checklista
till fast pris. Spar tusenlappar!
Ett gratisbesök första året.
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Serviceavtal
§1
§2
§3
§4

Detta är ett treårigt avtal till fast pris.
Det kan sägas upp av både köpare/säljare.
Det börjar gälla från undertecknat datum.
Efter tre år löper det vidare med rörligt pris årsvis om 		
inte nytt avtal tecknas till fastpris.
§5 Vid tecknande av avtal idag ingår ett kostnadsfritt			
besök inom 2 månader.
§6 Vid servicebesök görs en kontroll enligt
		
vidstående checklista.
§7 Bad &Värme åtar sig att utföra servicen årligen,
från undertecknat datum, till en fast kostnad av 1290 kronor per
år inkl.moms.
§8 Servicekostnad faktureras 1 gång per år efter varje 			
servicebesöket.
§9 Avtalet gäller tillsvidare med en månads uppsägning.
§10 Vi kontaktar er en vecka innan besök för överenskommelse om tid.
§11 Upptäcks reparationsbehov lämnas kostandsförslag på åtgärd.
Detta avtal upprättas i två exemplar
……………………………………
Ort/datum

………………………………………
Ort/datum

……………………………………
Köpare

………………………………………
Ansvarig montör Bad & Värme

……………………………………
Namn förtydligande

………………………………………
Namn förtydligande

Checklista
q Genomgång av automatik för värmestyrning justering optimering
q Kontroll av flöden och temperaturer i värmeanläggning justering
q Kontroll av funktion på blandningsventil säkerhetsventil tappvarmvatten
q Kontroll av expansionssystem och säkerhets utrustning värmesystem justering
q Kontroll av samtliga cirkulationspumpar
q Funktionskontroll drifttermostater
q Funktionskontroll överhettningsskydd
q Kontroll och justering av pellets brännare
q Kontroll och justering av värmepump
q Kontroll och justering av vedpanna
q Kontroll och justering flöde solfångare
q Kontroll av vätska på solfångare frysskydd och PH värde
q Kontroll och justering av termostatventiler på radiatorer
q Kontroll och ev. påfyllning av värmesystem samt luftning av radiatorer
q Kontroll av hårdhet tappvatten
q Kontroll justering av avhärdare
q Kontroll justering av tryck i hydrofor/hydropress
q Allmän översyn värmeledningssystem
q Allmän översyn tappvattensystem
q …………………………………………………………………………… 		
q ……………………………………………………………………………
q ……………………………………………………………………………
q Avtappning sommarstuga inkl frysskydd
q Påsläppning av vatten sommarstuga (rek. 1050 kr)
Checklistan är genomgången och godkänd av montör och köpare.

Serviceplats:
Adress: ………………………..

Postadress: ………………………..

Telefon: ……………………….

E-postadress: ………………………

Hela vägen hem
Gemensamt för alla butiker i Bad & Värmekedjan
är att de ägs och drivs av VVS-installatörer med breda
kunskaper om allt som rör värme, vatten och sanitet.
All installation och service som vi ansvarar för utförs
av branschkunnigt folk som kan sin sak.
Vi ser till att jobben blir klara hela vägen hem.

