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AFTALEPARTER  
Aftaletager: KUNDE NAVN OG ADRESSE 
Aftalegiver: EnergiLeg ApS, Fabriksvej 5, 3000 Helsingør  

 
ABONNEMENTSMULIGHEDER:  SERVICEAFTALER 

Serviceaftaler er en forebyggende vedligeholdelsesaftale, hvor der sker en systematisk og regelmæssig gennemgang af 
installationerne. 

EnergiLeg tilbyder serviceabonnement (minimum 3 år) til kunder, som ønsker EnergiLegs hjælp til drift- og vedligehold af ALLE 
standard produkter fra EnergiLeg. Aftalen kan tilkøbes ved køb af minimum tre produkter eller efter særlig skriftlig aftale med 
EnergiLeg. Aftalen skal være indgået senest ved montagetidspunktet. Service, reparationer og support udføres altid efter 
EnergiLegs eller underleverandørens forskrifter og med originale reservedele 

 

GØR DET SELV 

Som vores kunden kan du naturligvis altid vælge selv at udføre service – følg retningslinjer for vedligeholdelse  
Vær opmærksom på at retningslinjer for vedligeholdelse skal være fulgt og skriftligt dokumenteret, for at garantien på 3 år 
opretholdes. 
Se garantidokumentet ”Terms and Conditions_customer” også vedlagt som bilag 1. Jf. garantien er kunden ansvarlig for al service, 
inspektion, vedligeholdelse og reparation af produktet. 

 

Sæt kryds Valgmuligheder Pris pr. produkt ekskl. moms 
med ét årlig servicebesøg. 

 
 
STANDARD: 1 årligt servicebesøg 

• Systematisk og årlig gennemgang af installationerne inklusive 
rengøring udført af EnergiLeg 

• EnergiLeg udarbejder en servicerapport ved hver service inklusive 
antal aktiveringer på produktet 

• Ved servicebesøg tilbyder vi udskiftning af speak eller håndtag uden 
beregning. Dette aftales inden servicetidspunktet 

 
Mindre reparationer under kr. 800,- ekskl. moms og evt. udskiftning af 
sliddele udføres på stedet og faktureres efterfølgende på separat 
faktura.   
Reparationsopgaver over kr... 800,- ekskl. moms aftales med kunden 
inden påbegyndelse. 
 

Pr. år kr. 995,- 

 
 
EKSKLUSIV: 1 årligt servicebesøg + telefonisk support + hurtig assistance 

• Ydelser under standard er omfattet. 

• Telefonisk support på brug af hardware og software 

• Hurtig assistance: Vi rykker ud indenfor 3 hverdage uanset årsag til 
skaden og initierer problemløsning på både hardware og software.  

• Vi kører til installationsstedet – timeløn er inkluderet i 
serviceydelsen – Kørsel faktureres efter statens laveste takst  
 

Pr. år kr.1995,-  
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AFTALENS VARIGHED 
Aftalen er en abonnementsordning for minimum 3 år svarende til garantiperioden. 
Servicebesøg: Årligt første gang   DD/MM/ÅÅ  

Abonnement faktureres årligt forud, så første faktura betales samtidig med montage af produktet. 

SELVE SERVICEBESØGET  
Når der skal foretages årligt servicebesøg sker følgende:  

1. Kunden kontaktes inden besøget for at få oplyst evt. kendte problemer eller ønsker om ændringer.  
      EnergiLeg udfører planlagte årlige servicebesøg i perioden marts til oktober. 

2. Servicemontøren gennemgår installationerne m.h.t. funktionalitet og tilstand på den lokation, hvor produktet er placeret.      
      Eventuel aftalte ændringer udføres / iværksættes. (for eksempel udskiftning af lyd eller håndtag eller etablering af fast 
      underlag) 

3. Mangler eller forslag til driftsfremmende forbedringer noteres. 

4. Evt. mindre arbejdsopgave kan udføres på stedet, svarende til udbedringer som koster under kr. 800,- pr. produkt. 

5. Når serviceeftersynet er gennemført, vil kontraktansvarlig modtage en servicerapport med eventuelle mangler og  
          forslag til forbedringer samt prisoverslag på mail. 

 

INSTALLATIONER OMFATTET AF AFTALEN  
 

Serienumre  Produkt Placering 

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   

   
   

   

UNDERSKRIFTER  
Undertegnede bekræfter med sin underskrift at have modtaget og forstået hele aftalens generelle vilkår. 

________________________________________   _____________________________________________ 

KUNDE                                                   EnergiLeg 
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Bilag 1 
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