
 

VARMEKILDEN ApS 

GASKONTRAKT 

  

1. Kontraktens omfang 

Afhængig af kontrakttype omfatter  

kontrakten de angivne eftersyn samt  

fri service i forbindelse med drifts-

forstyrrelser inden for de tidsrum, 

som er angivet på forsiden. 

 

2. Hovedeftersyn 

Såfremt typen af kontrakt omfatter  

hovedeftersyn, tilstræbes det,  

at eftersynet gennemføres inden  

For de første tre måneder fra underskrift af 

kontrakten eller efter nærmere aftale.   

Hovedeftersynet vil blive gennemført inden 

for normal arbejdstid og omfatter følgende 

arbejde:                    

• Gennemgang og rensning     

       af kedel samt kontrol af  

       gastæthed 

• Gennemgang af friskluft-              

       tilførsel  og aftræk 

• Gennemgang og   

indregulering af  

       forbrænding  

• Gennemgang af  

Kedeltermostater 

       Varmtvandsproduktion 

• Kontrol af 

Forbrændingskvalitet 

       udfærdigelse af kontrolattest 

 

3. Ikke omfattet af kontrakten 

Kontrakten omfatter ikke tilkald til 

driftsforstyrrelser eller skade på anlægget, 

som kan henføres til én af nedenstående 

årsager.  

I disse tilfælde vil kun kunden blive debiteret 

for arbejdsløn og kørsel efter vore normale 

satser. 

• Fejl opstået på grund af manglende 

pasning, hærværk, brand, brud, frost, 

korrosion, vandskade eller lynnedslag. 

• Manglende strøm, vandpåfyldning eller 

gasmangel. 

• Defekte sikringer eller ledninger uden 

for kedlen. 

• Udsyring af tilkalket varmeveksler og 

nedsat vandcirkulation som følge af 

tilstoppet snavssamler. 

• Forkert indstillet termostat, ur eller 

styring. 

• Uvilje til selv at forsøge kedlen 

genstartet efter vore anvisninger. 

• Fejlagtig betjening eller indgreb 

forårsaget af usagkyndig. 

 

Følgende arbejde er ikke dækket af 

abonnementet: 

• Udskiftning af kedelblok samt åbne 

ekspansionsbeholdere. 

• Udskiftning af aftrækssystem helt eller 

delvist, samt påvisning af mulige 

årsager til et utilstrækkeligt aftræk, når 

disse ikke kan klarlægges fra kedlens 

opstillingsrum. 

• Udskiftning af manuel eller motorstyret 

shunt/shuntpumpe samt 

brugsvandspumper uden for kabinet. 

• Udskiftning af varmtvandsbeholder eller 

udsyring/rensning af rør eller 

varmespiral i varmtvandsbeholdere, 

kombikedler samt anodeskift. 

• Arbejde på radiatorsystemet. 

 

• Udskiftning/rensning af rør/flex-slanger 

i kedlen, samt udskiftning af 

sikkerhedsventil til 

varmtvandsbeholderen. 

 

4. Forbehold 

Såfremt anlægget på tidspunktet for 

kontraktens indgåelse ikke er i funk-

tionsdygtig stand eller er udført i strid med 

gældende foreskrifter, vil service blive udført 

efter regning. Varmekilden er uden ansvar 

for at det til visse ældre gasfyr er 

vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller 

automatikudstyr. 

Udkald til periodiske defekte komponenter, 

der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af 

abonnementet. 

 

5. Løbetid, priser og betingelser 

Kontrakten er bindende for den valgte 

periode. Kontrakten vil herefter automatisk 

løbe videre én kontraktperiode ad gangen. 

Varmekilden kan regulere abonnements-

prisen samt betingelserne én gang årligt pr. 1. 

Januar, gældende for såvel nye som gamle 

abonnementer. Ved en prisstigning, som 

overstiger stigningen i timelønsindekset, kan 

abonnenten uden varsel opsige abonnementet 

pr. samme dato. 

 

6. Opsigelse og ejerskifte 

Kontrakten kan af begge parter opsiges 

skriftligt med 14 dages varsel til en 

udløbsdato. 

Ved ejerskifte opsiges abonnementet 

automatisk uden tilbagebetaling. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeg har valgt:  1 årlig A - abonnement, som omfatter 1 hovedeftersyn i perioden og fri service excl. reservedele. 

 

 2 årlig B - abonnement, som omfatter 1 hovedeftersyn i perioden og fri service excl. reservedele. 

 

 C – abonnement, som omfatter hovedeftersyn. Løbetid  1år   2 år. 

 
 

Vælg mellem 3 sikre serviceordninger 
 

Ret til prisændringer.             Forbehold for visse kedeltyper.                   Alle priser er incl. moms. 

Type A         Pris pr. år 1.885  Kr.     
 

Kedeltype:  Åbent og lukket  

forbrændingskammer 

 

Løbetid:       1 år 

Omfatter:     1 hovedeftersyn og fri 

                     service excl. reservedele. 

 

 Ja tak 
 

Type B      Pris pr. gang 2.500  Kr. 
 

Kedeltype:  Åbent og lukket  

forbrændingskammer 

 

Løbetid:       2 år 

Omfatter:     1 hovedeftersyn og fri 

                     service excl. reservedele. 

 

 Ja tak  

Type C      Pris pr. gang  1.250 Kr. 
 

Kedeltype:  Åbent og lukket  

forbrændingskammer 

 

Løbetid:        1 år    2 år 

Omfatter:     1 hovedeftersyn  

               excl. reservedele  
 

 Ja tak              

 

 



 

VarmeKilden ApS  

 
Direkte kontakt med servicefirmaet 

giver hurtig og billig service 
 

 

Hos varmekilden ringer De og bestiller Deres gasservicetekniker direkte. 

Det giver en klar besparelse for Dem - både tidsmæssigt og økonomisk. 

 

En serviceaftale sikrer, at Deres anlæg altid kører optimalt og effektivt, samtidig med, at 

det giver gasfyret en længere levetid, idet det altid er korrekt justeret. 

 

En serviceaftale giver Dem tryghed og sikkerhed 

 

Varmekilden er autoriseret servicefirma. 

 

Læg trygt Deres gasfyr i Varmekildens hænder – vi glæder os til at betjene Dem! 
 

 

Kontakt os på telefonnummer:  40 35 53 51  
 

Vagtperioder: 

 

I fyringsperioden, fra 1. oktober til 30. april kl. 08.00 – 20.00 alle ugens dage, afhjælpning af manglende 

varmt vand kun mellem kl. 08.00 og 15.30, fredage kun til kl. 15.00. 

 

I sommerperioden, fra 1. maj til 30. september kl. 08.00 – 15.30 alle hverdage, fredag dog kun til 15.00. 

 

 

 

Udfyld venligst nedenstående: 

 

Navn: …………………………………………………………………………………………… 

 

Gade/vej: ………………………………………………………………………………………... 

 

Postnr: …………….. By: ……………………………………………………………………… 

 

Tlf.: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Kedeltype: ………………………………… Installationsdato: ……………………………….. 

 

Abonnement ønskes startet den  .         /         20 

 

Jeg er indforstået med kontraktens indhold og ønsker at tilslutte mig den på bagsiden afkrydsede ordning. 

 

………………………………………………………………    ……………………………… 

Underskrift                                                                                  Dato 


