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Serviceaftale-forlængelse (F-7f)
Der er indgået serviceaftale for ejendommen
Adresse: _________________________________________________________________
Ejendommen anvendes til beboelse og har egen målerinstallation.
Serviceaftalens løbetid:
Serviceaftalen gælder i 6 år.
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 og indhold:
Ved udløb af en 6-års periode, kan serviceordningen forlænges med yderligere 3 serviceeftersyn fordelt over 6
år. Der kan vælges mellem to modeller. Det valgte afkrydses nedenfor:
Model A: Indebærer 3 almindelige eftersyn til en årlig pris inkl. moms på kr. 390,- Modellen forudsætter, at
der tidligere har været et hovedeftersyn og at der ikke siden er sket ændringer til boligen.
Model B: Indebærer 1 hovedeftersyn og 2 almindelige eftersyn. Denne model vælges, hvis der ikke tidligere
har været et hovedeftersyn, hvis der er sket ændringer til boligen eller du selv ønsker et nyt hovedeftersyn.
Prisen inkl. moms for model B er kr. 500,- pr. år.
Beløbet (25% af årsbeløbet) opkræves sammen med de kvartårlige opkrævninger for varme.
Opkrævning for ordningen påbegyndes ved førstkommende ratebetaling efter tilmelding/udløb af gammel
aftale.
Serviceaftalen, indhold og praktik:
• Arbejdets omfang er beskrevet 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.
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