
TECKNA SERVICEAVTAL
REDAN IDAG!

”Vi ser till att du
känner dig trygg
med din värmepump.”
Pontus Olofsson
Bad & Värme Tingsryd

Från inspiration. Till installation.



Bad & Värme Tingsyd grundades i början på 1920-talet  som by smedja i Fagerfors och 
har sedan 30-talet arbetat med rörinstallationer. När bolaget om bildades till aktiebolag 
1952 registrerades namnet AB Rörinstallationer & Smide vilket än idag bolagsnamnet.  
Idag finns en välinarbetad serviceorganisation samt butik där hela Bad & Värme 
kedjans utbud finns att tillgå. Här finns utställning med kakel, klinker, bad, kaminer, 
värme, pumpar, rör & delar.
Vi har sedan 90-talet arbetat med Nibes värmepumpar och kan därför serva hela Nibes 
sortiment.

Var har arbetat med värmepumpar sedan början på 80-talet och har däför stor 
erfarenhet av flera märken. 
Vi installerar värmepumpar både till villor och till större fastigheter.
Våra service bilar rullar i hela Tingsryd Kommun samt i norra delarna av Blekinge.
Att ha service avtal för din värmepump innebär att fel kan förebyggas genom årliga 
kontroller samt att du blir prioriterad och har förtur vid hög beläggning. 
Vår kompetenta servicepersonal är beredd att hjälpa dig med både stort och smått till 
värmepumpen.
Alla våra montörer har yrkesbevis, auktoriserade enligt Säker Vatten installation och 
certifikat för heta arbeten.
Man kan lungt säga att teckna ett servieavtal ger en trygghet både för dig och din 
värmepump.

Proffsiga VVS-hantverkare 
till din tjänst!

”Vi är certifierade
VVS-proffs för säkra
vatteninstallationer.”



# Klipp av och skicka in din beställning till oss redan idag!

 Serviceavtal med 1 års intervall 1980 kr/år (bas)

 Serviceavtal med 2 års intervall 1200 kr/år (bas)

Fabrikat:      Installationsår:

Namn:       E-post:

Postadress:      Postnummer & Ort:

Telefon:       Mobil:

Datum: 

Underskrift:

Namnförtydligande:

 Medgivande via internetbank    Medgivande via blankett

Varför ska jag teckna serviceavtal 
och vilka fördelar får jag?
En värmepump är som all annan teknisk/mekanisk utrustning, den behöver service med jämna 
mellanrum, med rätt underhåll fortsätter den att gå och gå dag efter dag och år efter år.

Varför ska jag teckna serviceavtal och vilka fördelar får jag.

• Ger din värmepump ännu längre livslängd
• Säkerställer maximal verkningsgrad och besparing. Värmepumpen justeras efter husets  
 värmebehov, då detta kan ändras över tid.
• Minimerar risken för oväntade fel och driftsstopp
• 10 % rabatt på delar som behöver bytas ut i värmepumpen
• Du som avtalskund har förtur vid service och jourutryckningar
• Vi sköter allt och kontaktar er när det är dags för service
• Servicerapport lämnas efter utförd service

Beställning av serviceavtal Bas med värmepump

 Serviceavtal med 1 års intervall 2450 kr/år (utökad)

 Serviceavtal med 2 års intervall 1495 kr/år (utökad)

Alternativ med utökad service:

Årliga	kontrollpunkter	vid	servicebesök

Värmepump/Kompressor Köldbärarsystem
Kontroll	av	oljeläckage																																	(utökad) Kontroll	av	vätskenivå														(bas)
Komponentkontroll																																						(utökad) Kontroll	av	frostskydd														(bas)
Kontroll	av	överhettning																														(utökad) Kontroll	av	läckage																			(bas)
Kontroll	av	underkylning																														(utökad) Kontroll	av	säkerhetsventil					(bas)
Kontroll	av	flödesvakt																																			(utökad) Kontroll	av	cirkulationspump	(bas)
Kontroll	av	rotationsriktning	kompressor	(utökad) Rengöring	av	smutssil														(bas)
Okulär	kontroll																																															(utökad) Ockulär	kontroll																								(bas)

El/reglering Värmebärarsystem
Kontroll	av	givare													(bas) Kontroll	av	tryck	i	expansionskärl					(bas)
Injustering																									(bas) Kontroll	av	läckage																														(bas)
Kontroll	av	varmvatten			(bas) Kontroll	av	växelventil/shuntventil		(bas)
Kontroll	av	kablage										(bas) Kontroll	av	cirkualtionspump												(bas)
Kontroll	av	anslutningar		(bas) Rengöring	av	smutssil																									(bas)
Kontroll	av	motorskydd		(bas) Ockulär	kontroll																																			(bas)
Ockulär	kontroll															(bas)

KOM IHÅG!
Alla dessa
kontrollpunkter ingår!



Avtalets omfattning och syfte
Vid undertecknande av detta avtal accepterar kund alla 
villkor enligt nedan. Avtalet omfattar service av värme-
pumpsanläggning enligt bifogad specifikation. Avtalets 
syfte är att säkerställa att kundens värmepump arbetar 
optimalt och levererar tillfredsställande energibesparing 
enligt tillverkares prestanda. Syftet är att tidigt upptäcka 
fel och skador och åtgärda dessa i god tid innan det blir 
akuta problem. Kunder med serviceavtal är prioriterade 
kunder och har förtur vid jourutryckningar. Bad & Värme 
Tingsryds målsättning är att ge värmepumpen ökad livs-
längd och verkningsgrad. Detta är ingen garanti utan en 
ambition och målsättning. Detta avtal regleras av konsu-
menttjänstlagen.

Parternas ansvar
Kunden ansvarar för att ge Bad & Värme Tingsryd till-
gång till värmeanläggning vid avtalad tid. Att värmepump, 
tillhörande yta och passage till och från anläggningen är 
fria. Merarbete hänfört till detta äger Bad & Värme Tings-
ryd rätt att debitera med arvode enligt gällande prislista.
Bad & Värme Tingsryd ansvarar för att utföra de service-
punkter som är beskrivna i gällande serviceavtal. Servi-
cebesök görs årligen alternativt vart annat år beroende 
på vald serviceintervall. Protokoll ska lämnas till kund 
efter utförd service. Bad & Värme Tingsryd har rätt att 
förskjuta eller tidigarelägga varje servicebesök med max 
180 dagar. Bad & Värme Tingsryd Bokar besöket i samråd 
med kund i så god tid som möjligt.

Avtalets giltighet
Avtalet gäller från och med första månadsskiftet efter 
underskrivet avtal. Alla avtal löper på ett eller två år med 
automatisk förlängning av ny lika lång period, om inte av-
talet sägs upp minst en kalendermånad före avtalstidens 
upphörande.

Uppsägning
Part som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligen till 
Bad & Värme Tingsryd/kund minst en kalendermånad 
innan avtalets förfallodag. I annat fall förlängs avtalet 
automatiskt med samma periodlängd som föregående 
avtalsperiod. Uppsägningsvillkor enligt ovan gäller ömse-
sidigt för båda parter. Bad & Värme Tingsryd förbehåller 
sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om 
kunden inte betalar i tid.

Betalningsvillkor
Kund erhåller faktura på vald period med 10 dagar netto. 
Alternativ kan betalning ske via autogiro månadsvis. Vid 
för sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntela-
gen. Reservdelar och tillkommande arbeten debiteras på 
separat faktura efter avslutat arbete med 10 dagar netto. 
Bad & Värme Tingsryd lämnar 10 % rabatt på reservdelar. 
Kund är medveten om att kreditprövning kan göras utan 
separat godkännande. Moms ingår i alla priser.

Indexreglering
Förlängs avtalet har Bad & Värme Tingsryd rätt att årli-
gen ändra avgiften i enlighet med konsumentprisindex. 
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för 
prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och 
vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpri-
serna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata in-
hemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt 
betalar.

Ägarbyte
Detta avtal gäller för undertecknad kund. Vid ägarbyte 
kan kund överlåta kvarvarande avtalstid på ny ägare. 
Detta ska dock anmälas till Bad & Värme Tingsryd senast 
på tillträdesdagen, i annat fall upphör avtalets giltighet.

Avtalsvillkor


