DMW
AI.-TALE OM SERVICEABoNNEMENT pÅ OLIEFYR

DMWVarmecenterApS
Kundenummer:

26/8-2419
Faktura:
'eften

Navn:

Telefon dag/

Adresse:

Oliefyr på adr.:

Herefter kaldet abonnenten og DMW. Abonnenten tegner hermed hos DMW abonnement på
oliefyrservice, installeret på den ovenfor anfbrte adresse.
Abonnement med kedelrens omfatter: en årlig rensning af kedel og olietyr samt justering af fyr.
Der foretages e røganalyse (OR-test) lr.vis resultat nedtældes i en økonomiprøverapport.
Abonnementet omfatter tillige nødvendige servicebesøg i forbindelse med fejl på oliefyret.
Reservedele i forbindelse med besøg vil blive faktureret særskilt.

Abonnement uden kedelrens omfatter: en årlig rensning oliefyr samt justering af fyr. Der
foretages e røganalyse (OR-test) hvis resultat nedfældes i en økonomiprøverapport. Abonnementet
omfatter tillige nødvendige servicebesøg i forbindelse med fejl på olietyret. Reservedele i
forbindelse med besøg vil blive faktureret særskilt.
Abonnementspris inkl. 25 7o moms kr.
Abonnementspris inkl.25 Yo moms kr

inkl. kedelrens max 6 m2 pr. år.
uden kedelrens.

Abonnement dækker ikke: påfyldning af vand på kedelanlæg. Reparation eller udskiftning af
cirkulationspumpe(r), shuntventil, vejrkompenseringsanlæg, tidsure, defekt eller forkert indstillet
kedeltermostat/overkogssikring, reparation af udmuringhøgrør. Udskiftning af smelteventil/afspærrings ventil og sikkerhedsventil(er). Endvidere driftstop som skyldes overbrændte/defekte sikringer,
strømsvigt, oliemangel ltørløb, utæt olietank eller defekt sugeledning samt slam/snavs fra olietank.
hvorefter abonnementet automatisk
Periode: Abonnement dækker fra
til
gangen,
ikke
har
forlænges med I år af
såfremt opsigelse
fundet sted. Abonnementet kan opsiges
med 1 måneds skriftlig varsel, dog tidligst 1 år fra dato. Abonnementet kan overgå til ny ejer af
ejendom på serviceadresse, når den nye ejer har underskrevet abonnement for perioden som ovenfor
anført. Abonnementet kan også overflyttes til ny adresse, såfremt denne er beliggende i DMWs
arbejdsområde. (Venligst ring for oplysning om område).
Betaling finder sted ved modtagelse af fakturajfr. anfbrte betalingsbetingelser, således at
abonnementet er forudbetalt for et år af gangen. Præmien kan forhøjes, såfremt den alm.
prisudvikling taler derfor. Såfremt opsigelse finder sted midt i en årsperiode, tilbagebetales der ikke
restdiffbrence. Forbehold: I sommerperioden fra 1. maj til 30. september kan servicebesøg kun
rekvireres indenfor almindelig arbejdstid, mandag-torsdag ml. kl. 8-16, fredag ml. kl. 8-14.
DMW forbeholder sig ret til at foretage det arlige eftersyn i lbrbindelse med et af abonnentens
rekvirerede servicebesøg. Ca. 12 måneder efter sidste eftersyn kontakter DMW abonnenten for
udførelsen af nyt eftersyn. DMW tager i øvrigt forbehold overfor strejke/lockout og anden force
majeure, som DMW ikke er herre over. Nærværende abonnement er ikke bindende, før end det er
endeligt godkendt af DMW.
Dato:

Dato:

Abonnenten

DMW Varmecenter ApS

NøDSERVICE: I vinterperioden fia 1. oktober til 30. apri[. kan hjælp rekvireres på vagtteletbn
20 42 42 48lør:dage. søndage og helligdage ml. kl. 08.00-18.00. På hverdage mi. kl. 16.00-20.00
Lyngager 6

.
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