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SERVICEAVTAL FJÄRRVÄRME
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Mellan Nässjö Affärsverk AB, 556038-7044, (leverantören) 
och kunden har följande avtal tecknats.

Namn .................................................................................................................................................. Kund nr  ......................................................

Org.-/personnummer ...........................................................................................................................................................................................

Adress, postnummer, ort ....................................................................................................................................................................................

E-post ................................................................................................................................................. Mobil  ..........................................................

 BESTÄLLARE/KUND

 FASTIGHETSÄGARE

 SAMMA SOM BESTÄLLARE/KUND

Namn .................................................................................................................................................. Kund nr  ......................................................

Kontaktperson (om annan än ovan) ..............................................................................................................................................................................

Org.-/personnummer ...........................................................................................................................................................................................

Adress, postnummer, ort ....................................................................................................................................................................................

Telefon ............................................................................................................................................... Mobil  ..........................................................

E-post ........................................................................................................................................................................................................................

Fastighetsbeteckning ...........................................................................................................................................................................................

Anläggningsadress ...............................................................................................................................................................................................

Serviceintervall  Varje år  Vartannat år 

 ENTREPRENÖR

 SERVICE

Nässjö Affärsverk AB, orgnr: 556038-7044 

Kontaktperson: Kundservice, tel 0380-51 7040
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 OMFATTNING SERVICEAVTAL FJÄRRVÄRME

 AVTALSVILLKOR

 UNDERSKRIFT KUND/LEVERANTÖR

Kund:  
Ort/Datum: ..............................................................................................................................................................................................................

Underskrift: .............................................................................................................................................................................................................

Namnförtydligande:  .............................................................................................................................................................................................

Leverantör: 
Ort/Datum: ..............................................................................................................................................................................................................

Nässjö Affärsverk AB ............................................................................................................................................................................................

Normal service 

Nässjö Affärsverk AB genomför funktionskontroll av fjärrvärmecentralen 
en gång per år eller vartannat år enligt beställning ovan.  
Följande moment ingår vid service:

1. Täthetskontroll av värmeväxlare
2a. Funktionskontroll av reglercentral
2b. Funktionskontroll av reglerventiler
3. Kontroll av säkerhetsventiler
4. Funktionskontroll av pumpar
5. Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet
6. Ompackning av läckande packningar
7. Kontroll av termometrar
8. Renspolning av smutsfilter

I samband med funktionskontrollen byts skadade eller förslitna mindre 
komponenter till pris enligt prislista.

Nässjö Affärsverk AB upprättar vid besöket ett protokoll som ger 
upplysning om fjärrvärmecentralens funktion. Dessutom ges förslag 
på eventuella åtgärder som ej ingår i detta serviceavtal, men som efter 
kundens godkännande kan utföras till överenskommet pris.

Avtalet är begränsat till att gälla den värmetekniska anläggningen som 
är monterad inom fjärrvärmecentralen. Justering och översyn av övrig 
värmeanläggning såsom radiatorer, ventilationsaggregat och liknande, 
ingår ej.

Extra service

Nässjö Affärsverk AB åtager sig även att utföra service utöver vad 
som ovan angivits. Priser framgår av gällande prislista för Serviceavtal 
Fjärrvärme.

Mellan NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB och ovan angiven kund har följande 
serviceavtal träffats. Syftet med avtalet är att få en väl fungerande 
anläggning till gagn för båda parter. 

1. Nässjö Affärsverk AB åtager sig att utföra service på kundens 
fjärrvärmecentral i ovan nämnda fastighet. (Besöket sker dagtid efter 
överenskommen tid).

2. Omfattning framgår på sidan 2 , ”Omfattning Serviceavtal
Fjärrvärme”.

3. Kunden åtager sig att omgående underrätta Nässjö Affärsverk AB 
avseende förändringar som han/hon ämnar utföra i fjärrvärmecentralen.

4. Vid förändringar som väsentligt påverkar Nässjö Affärsverk ABs 
åtagande äger Nässjö Affärsverk AB rätt att frånträda avtalet.

5. Ersättning för service enligt detta avtal fastställs för ett år i taget. 
Priser framgår av gällande prislista för Serviceavtal Fjärrvärme.

6. Serviceavtalet gäller från den dag det undertecknas av båda parter. 
Avtalet kan sägas upp av endera parten med två månaders uppsägnings-
tid. Fakturering sker efter servicebesök hos kund.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto

SAMTYCKE OCH INFORMATION ENL PERSONUPPGIFTSLAGEN (PuL) Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas även som ett 
samtycke till personuppgiftsbehandlingen enl PuL. Personuppgiftsansvarig är styrelsen i Nässjö Affärsverk AB (0380-51 70 00, info@nav.se) 
Ändamål: Registrera uppgifterna i kundhanteringssystem för fakturering mm. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Detta avtal finns upprättat i två exemplar. Detta avtal, inklusive bilaga,  
är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
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