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Der er indgået serviceaftale for ejendommen
Adresse: _________________________________________________________________
Ejendommen er under 200 m2 og har egen målerinstallation.
Serviceaftalens løbetid:
Serviceaftalen er gældende fra første rateopkrævning og 6 år frem.
Opsigelse:
Opsigelse kan ske med 3 mdr.’s varsel til en rateperiodes udløb.
Ved opsigelse betaler forbrugeren restbeløbet på den service, der allerede er udført.
Aftalen er indgået for ejendommen, og følger derfor ejendommen ved ejerskifte. Ny ejer kan dog opsige aftalen
jf. ovenfor.
Forbrugeren kontaktes ved udløb af den 6-årige periode med henblik på fornyelse eller ophør.
Pris:
Prisen for serviceordningen er kr. 440,00 årligt inkl. moms.
Beløbet opkræves sammen med de kvartårlige opkrævninger for varme med kr. 110,00 pr. rate.
Opkrævning for ordningen påbegyndes ved førstkommende ratebetaling efter tilmelding.
Prisen er beregnet med udgangspunkt i udgiften for 1 hovedeftersyn og 2 serviceeftersyn, og med fradrag for
den formodede værdi af de energisparemål, som ordningen genererer.
Serviceaftalen, indhold og praktik:
 Et hovedeftersyn umiddelbart efter aftalens indgåelse + 2 stk. serviceeftersyn med 2-års interval. Se
beskrivelse af arbejdets omfang i vedlagte folder om Serviceordningen.
 Forbrugeren kontaktes af GK. Energirådgivning (Gert Koed) for aftale om tidspunkt for servicebesøg
 Den af GK. Energirådgivning udarbejdede rapport sendes til forbrugeren og SFA
 Såfremt det af rapporten fremgår, at der er forhold ved anlægget, som bør udbedres, sendes rapporten
også til Birkelund VVS, som udarbejder tilbud/pris på udførelse af arbejdet.
 SFA stiller ikke krav om at Birkelund VVS skal udføre arbejdet. Men vi henstiller til, at den benyttede
VVS‘er er certificeret af Fjernvarmens Serviceordning, jf. de tekniske bestemmelser for levering af
fjernvarme.
Energisparemål:
Ved indgåelse af serviceaftalen giver forbrugeren tilladelse til, at Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. indberetter de
energibesparelser der realiseres i forbindelse med hhv. hovedeftersynet samt de to servicebesøg. Forbrugeren
erklærer med sin underskrift at have forstået, at energibesparelsen ikke kan sælges til anden side.
Slagslunde, den

/

Slagslunde, den

_______________________________
Forbruger

______________________________
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Mail adresse:___________________________
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