MAALÄMPÖPUMPUN HUOLTOSOPIMUS
Huolto sisältää:
•

Lämpöpumpun kulutuslukemien tarkastus.

•

Lämpöpumpun säätöjen tarkastus ja säätöjen asetus.

•

Järjestelmän silmämääräinen vuotojen tarkastus.

•

Paisunta-astioiden esipaineen tarkastus.

•

Lämmitysverkon paineen tarkastus ja säätö.

•

Kiertovesipumppujen nopeuden tarkastaminen ja säätö lämpötilaerojen mukaan.

•

Keruunesteen määrän tarkastaminen ja tarvittaessa nesteen lisäys.

•

Keruupiirin ja lämmityspuolen roskasihtien tarkastus ja puhdistus.

•

Kompressoripiirin paineiden mittaaminen ja tarvittaessa kylmäaineen poisto ja oikean määrän lisäys.

•

Huollon raportointi asiakkaalle.
Erikseen veloitettavat lisätyöt:

•

Nesteen lisäyksestä lisähinta 30 €.

•

Kylmäaineen täytön lisähinta 120 € /kg sis. kylmäaineen, väriaineen, jätemaksun ja vaihtotyön.
Huollot tehdään arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Hintaan sisältyy 50 ajokilometriä, ylimääräiset
laskutetaan 1,13 € /km. Ajomatka alkaa os. Kulmatie 43, Sipoo ja lasketaan edestakaisin
huoltokohteeseen. Huoltosopimuksen hinta on 199 € /vuosi/lämpöpumppu.
Mahdolliset lisätyöt 75 € /h.
Mahdollisesti huollossa tarvittavat varaosat laskutetaan huoltosopimuksen lisäksi.
Hinnat sisältävät alv. 24%.

HUOLTOSOPIMUKSEN EHDOT
Sopimuksessa noudatetaan Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n yleisiä toimitusehtoja ja REYS-8 1995 yleisiä toimitusehtoja.
Kaikki ilmoitetut hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja sisältävät arvonlisäveron 24 %. Mikäli Suomen verotus muuttuu tämän sopimuksen hintojen
osalta, muutetaan hinnat näitä vastaaviksi. Lämpöpumppupiste Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa sopimushintaa ja muita hintoja seuraavan
laskutusjakson alusta.
Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja tulee voimaan kun asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt sen ehdot. Sopimus voidaan purkaa
seuraavan vuosihuollon ajankohdan sopimisen yhteydessä. Sopimus tulee purkaa kirjallisesti.
Lämpöpumppupiste Suomi Oy ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista, jotka voivat aiheutua väärin asennetuista
järjestelmistä tai väärin mitoitetuista lämpöpumpuista tai sähkökatkoksista. Lämpöpumppupiste Suomi Oy ei vastaa asiakkaan tai muiden
tekemistä säätö- tai huoltotoimista johtuvista vahingoista. Lämpöpumppupiste Suomi Oy ei ole vastuussa Force Majeure -tilanteiden
aihettamista seurauksista.
Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Lämpöpumppupiste Suomi Oy:n suostumusta.
Sopimusosapuolten väliset riidat tulee ensisijaisesti ratkaista sopimusteitse. Mikäli sopimusosapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen,
riita ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

