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Tilbuds nr.:709000
BWT HOH A/S tilbyder at udføre serviceydelser på de anlæg, der fremgår af den vedlagte anlægsspecifikation i henhold til de beskrivelser, der fremgår af selve aftaletypen.
Denne aftale er gældende ¡12 måneder og bliver herefter automatisk fornyetfor etór af gangen. Aftalen kan opsiges
af begge porter skriftligt 3 måneder før periodens udløb.

Årligaftale

Service aftale
ekskl. materialer

BWT

Indhold

Adresse

Påsætning af kemikalier til
Central & fjernvarme vand.
2 årlig besøg, liggende i starten
samt slutningen af fyrringssæsonen

Katrinedalsvej 14B
2720 Vanløse

Total ekski. Moms

Fordele:

-

-

-

-

Pris:

BWT

-

dokument2

Kr. 2.344,-

Binder ilten
Modvirker kalksten
Hæver pH-værdien
Smører radiatorventiler

Ovenstående

Varighed:

Pris DKK

priser er ekskl. Moms

Aftalen er gældende for året 2018

For Yev ond Plenet Blue.
NS Reg.nr. 67.847
CVR nr. 16 38 16 15

b BWT
Leverings omfang:

BWT HOH A/S foretager de nødvendige analyser af centralvarmevandet.
På baggrund af
analyserne påsættes vandet de nødvendige kemikalier. Der foretages altid mindst 2 årligt
besøg liggende i starten af og slutningen varmesæsonen.
BWT HOH A/S skal have fri adgang til anlægget i form af nøgler eller lignende.
BWT HOH A/S påtager sig at instruere de personer, der har med anlæggets daglige drift at
gøre.
BWT HOH A/S bør tilkaldes for kontrol af vandbehandlingen, såfremt det skønnes, at der
er aftappet over 25% af anlæggets totale vandmængde.
BWT HOHA/S sørgerfor, isamarbejde med anlæggets tilsyn, at de rigtige drifts-og analysekemikaller er til stede. Drifts- og analysekemikalier faktureres dog særskilt.

Uden for vederlaget

Forbehold:

er evt. forbrug af reservedele.

De angivne priser er baseret på beregninger, der tager udgangspunkt i den vedlagte liste
over alle Deres anlæg.
BWT HOH A/Sforbeholder sig dog ret til at regulere yderligere i priserne, såfremt vi kan
fremkomme med en dokumenteret stigning i arbejdsløn, udgifter til materiale eller udsving ikursforholdet USD/EUR/DKKpå mere end 5%.
Såfremt der sker

ændringer

i de ovenfor beskrevne anlæg, skal dette skriftligt meddeles.

BWT HOH A/S, idet det kan få betydning for beregningen af det ovenfor angivne vederlag.
Sådanne ændringer i vederlaget vil snarest muligt efter underretning om ændringen
blive
meddelt kunden.

Det vil glæde os at indgå en serviceaftale
velkomne til at kontakte undertegnede.

Marianne Libak

med Jer. Skulle I imidlertid ønske yderligere oplysninger, er I naturligvis altid
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