Nortec System A/S
VEST
Ellehammersvej 16
7100 Vejle

H.R.'s Hus - Katrinedalsvej 14-16
c/o Egemar & Clausen

ØST
Arnold Nielsens Boulevard 68C
2650 Hvidovre

Nørregade 7A, 2.tv.
1018 København K
Att: Tanja

29. maj 2017

Ordrebekræftelse 318017
Idet vi takker for Deres ordre, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende nærværende
ordrebekræftelse vedrørende totalserviceaftale til H.R.'s Hus - Katrinedalsvej 14-16,
Katrinedalsvej 16 A, 2720 Vanløse
Budgetsikkerhed, optimal drift og længere levetid
Totalserviceaftalen er en fuld dækkende løsning indeholdende både kørsel, arbejdsløn
og reservedele.
En professional løbende vedligeholdelse betyder ekstra lang levetid og for brugerne
betyder det en sikring af optimal drift med tilhørende minimering af irriterende
driftsforstyrrelser og stop. Økonomisk er en totalserviceaftale desuden en effektiv
budgetsikkerhed mod uventede omkostninger på den løbende drift.
Vi har gjort et grundigt stykke arbejde for at sikre, at ordrebekræftelsen nøje indeholder
de produkter og ydelser, der er aftalt. Vi vil dog bede jer gennemlæse siderne for at
sikre mod evt. fejl eller misforståelser, så vi kan nå at rette disse inden levering.
Såfremt der ønskes påført rekvisitionsnummer på fakturaen, bedes dette fremsendt til
undertegnet inden levering.
Har du spørgsmål vedr. denne ordre, herunder leveringstid mv. bedes du
kontakte nedenstående på tlf. 70 256 256 eller info@nortec.dk. Det er
ligeledes undertegnede, der er ansvarlig for afviklingen af ordren og kender
således sagens detaljer.
Vi ser frem til at levere ordren til jeres fulde tilfredshed.
Se desuden produktinformation, nyheder eller hent inspiration på vores hjemmeside
www.nortec.dk

Nortec System A/S
Michael Empacher

Tlf. 70 256 256
Fax 70 256 259
www.nortec.dk
CVR 19992306

Prisoversigt
Antal
2

Produkt Nr.
40410000

Samlet pris eks. moms

Beskrivelse

Pris år

Pris år

Pris år

1

2

3

Totalservice vaskemaskine
3.600,00

Aftalen dækker:

Reparationer og eftersyn (incl. arbejdsløn, kørsel, gebyrer og nye originale reservedele) i hele
aftaleperioden inden for normal arbejdstid.

Reparationer der er nødvendiggjort af fremmedlegemer i produktet.

Reparationer som følge af tilkalkning.

1 årligt eftersyn på vaskemaskiner.

Check af produkternes driftsfunktioner og sikkerhed under eftersyn.

Afkalkning af vaskemaskiner under eftersyn (incl. afkalkningsmiddel).

Betingelser
Periode:
Aftalen træder i kraft den 29.05.2017 og er gældende 1 år herfra. Aftalen fornyes herefter automatisk med 1 års
perioder medmindre den opsiges med 3 måneders varsel til udløb af en periode.
Eftersyn:
Eftersynene vil blive udført årligt i 2 kvartal startende 2 kvartal 2017.
Priser:
Alle oplyste priser er eks. moms angivet i DKK.
Prisen opreguleres årligt jf. nettoprisindekset for de sidste 12 måneders tilgængelige oplysninger.
Der betales periodevis forud for 1 år ad gangen.
Forbehold:
Aftalen omfatter ikke reparationer på maskiner, hvis prisen for reparationen overstiger 25% af nyprisen for en
tilsvarende maskine.
Aftalen omfatter ikke reparationer der er nødvendiggjort af hærværk, brand, oversvømmelse lynnedslag eller
lignende.

