
Servicekontrakt – gaskedel 
1.  Parterne 

 
Mellem 
 

 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Pilegaard-Henriksen A/S 
Cikorievej 4 
5220 Odense SØ 

 
i det følgende kaldet Kunder 

 
i det følgende kaldet PH  

 

er der indgået aftale om at PH udfører gasservice i henhold til nedenstående: 

2.  Installationen 
Anlægsadresse _______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

Brænder:  
Årgang brænder:  
Fabrik nr.:  
Servicebesøg interval: �  1 besøg pr. år    �  1 besøg hvert 2. år 
Kedel type: _______________________ 
Ydelse på kedel [kW] _______________________ 
Valgt fri tilkald: �  Ja   � nej 

 
3.  Økonomi 

Fast pris årlig pris for servicebesøg, excl. eventuelle 
reservedele: 

__________ inkl. moms 

 
Alle øvrige ydelser faktureres efter forbrugt tid og medgåede materialer. 
PH kan ikke igangsætte arbejder udover servicebesøg, uden at indhente accept hos 
kunden. 

4.  Øvrigt 
For denne serviceaftale gælder ydelser og betingelser, der er anført på bagsiden. 
Kontrakten forlænges med 1 år ad gangen, med mindre den 1 måned før kontraktens 
udløb skriftlig opsiges af en af parterne. 

5.  Underskrifter 
 
Dato:  Dato: 
For Kunden: 
 

 For PH: 
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Ydelser og betingelser for Pilegaard-Henriksen A/S 
gaskedelservicekontrakt. 

1 Ydelser og omfang 

a) Pilegaard-Henriksen A/S yder de på forsiden aftalte eftersyn/arbejder og som nærmere beskrevet i 
nærværende betingelser 

b) Arbejdet omfatter servicebesøg med interval som beskrevet på forsiden af nærværende aftalte, og 
for den på forsiden nævnte installation/gaskedel. 

Et service besøg består af følgende: 
Kontrol, justering og rensning af gaskedlens komponenter . Eftersynet kan også omfatte 
udskiftning af slidte/ defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. 
Selve komponenterne og reservedelene er ikke dækket af aftalen – se nedenfor. Eftersynet udføres 
inden for normal arbejdstid og inden for de første to måneder efter, at aftalen er trådt i kraft. 
Normal arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 07.30 til 16.00 og fredag fra kl. 07.30 til 14.00.  
Hovedeftersynet omfatter følgende:  
• generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand  
• eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning  
• afprøvning af gasinstallationens tæthed  
• afprøvning af gaskedlens sikkerheds- og driftsfunktioner  
• forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder  
• inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel  
• inspektion, afprøvning og rensning af aftræk  
• kontrol af trykekspansionsbeholder  
• rensning og justering af kedel/brænder  
• rensning af snavssamler, hvis afspærringsventiler er monteret  
• udarbejdelse af besøgskort/servicerapport. 

2 Forbehold 
PH forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse gaskedler eller stille krav om tillægspris, 
hvis PH ved første besøg konstaterer, at anlæggets tilstand er dårlig, eller opbygningen af 
anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet.  
PH kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at 
gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den 
indgåede aftale.  
PH skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og 
uden at anvende ekstra montør til opgaven.  
PH er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere reservedele, komponenter, automatik og andet 
udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder.  
Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af PH.  
PH kan forlange, at mangler ved gasinstallationen, varmeanlægget eller varmtvandsbeholderen 
afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift.  
PH kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings-
/udluftningsforhold gør sig gældende.  

3 Betaling 
Betaling for serviceaftalen opkræves årlig og betales inden eftersynet.  
PH er først forpligtet til at udføre eftersynet når betaling har fundet sted. 
Prisen justeres en gang årligt med de i perioden indtrufne prisstigninger 
Betalingen for eventuelle reservedele og komponenter opkræves efter, at reparationen eller 
udskiftningen har fundet sted.  

4 Opsigelse 
Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved opsigelse 
skal eventuelle skyldige beløb indbetales til PH. 
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