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Serviceavtal 
 
Avtalet gäller en årlig genomgång av pannanläggning som har installerats av Pelltec AB 
eller på annan pannanläggning som Pelltec AB har accepterat för serviceavtal. Servicen utförs under 
helgfria vardagar och Pelltec AB aviserar tid för service.  
 
Kundens åtagande är att pannanläggningen ska ha varit avstängd minst 4 timmar innan planerad 
service. Annars tillkommer en avgift på 1200:- SEK + moms. 
 

Service 

Pelltec AB åtar sig att 1 gång per år utföra följande: 
 

1. Rensa pannans tuber från aska. 
2. Rensa pannans förbränningskopp, rör eller roster från aska. 
3. Rensa pannans förbränningskammare från aska. 
4. Tömma eventuell rökgascyklon från aska. 
5. Väga in och kontrollera doseringsskruven. 
6. Kontrollera och ställa in bränsle / luftblandningen med rökgasinstrument med o2-givare. 
7. Optisk kontroll och besiktning. 
8. Rekommendera utbyten av slitage och reservdelar vid behov. I detta avtal ingår en rabatt 30% 

på slitage och reservdelar. 
9. Föra och överlämna protokoll på inställda värden 
 

Support 
Under avtalsperioden ingår fri telefonsupport till Jour nr mellan 07:00 – 18:00 alla vardagar. Vid hög 
belastning under högsäsong prioriteras alltid kunder med serviceavtal över kunder utan serviceavtal. 
 

Ersättning 
425:- SEK + moms per månad och Panna. 
 
Reseersättningar tillkommer med 55:- SEK + moms / mil samt timmar 270:- SEK + moms per man 
under resa. I de fall flyg är billigare skall det alternativet tas. Kostnaden blir då biljett á 1,15 + 270:- 
SEK + moms per man under resa. 
 
Vid övrig löpande service faktureras 395:- SEK + moms samt reseersättningar tillkommer med 55:- 
SEK + moms / mil samt timmar 270:- SEK + moms per man under resa.  
 
Rabatt 30% på reservdelar. 
 
Utan avtal: 595:- SEK + moms / timme samt per man under resa. Reseersättningar tillkommer med 55:- SEK + moms / mil. 
Ingen rabatt på reservdelar. 

 

Fakturering 
Sker kvartalsvis i förskott, 30 dagar netto. 
 
Beställare återkommer med specifikation för adress, märkning och övriga önskemål. 
 

Giltighetstid 
1 år, förlängs automatiskt utan avisering. Uppsägningstid 30 dagar, har service redan utförts vid 
uppsägning ska hela årsavgiften betalas. 
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Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt gällande lag. 
 
Om beställaren begär verifikat och underlag som ligger till grund för faktura utgår ingen dröjsmålsränta 
för tiden innan beställaren erhållit relevanta verifikat och getts möjligheten att gå igenom desamma. 
 
 

Företag: 
 
 

Kontaktperson: 

E-post: 
 
 

Telefon: 

Pannanläggning: 
 
 
 

 
 
 
Underskrift: 
 
 

Kundens underskrift   Godkännande Pelltec AB 
 
 
 
 
 
 
 


