september 2015

Tilbud på lovpligtigt årligt eftersyn med serviceaftale:
En serviceaftale med Nordsjællands Port Center sikrer dig at dine portes
funktion er optimal. Endvidere er du sikret at dine porte overholder
arbejdstilsynets regler.
Der er ifølge arbejdstilsynet et krav, om at der skal foretages et eftersyn
minimum hver 12 måned.
Vi har flere modeller at vælge imellem, alt efter antallet af porte.
Ingen overraskelser, da kørsel og smøremidler er inkluderet i prisen.

Hvordan:

Du sender en mail til dm@npc.dk, mærker den service, og
skriver hvor, hvilken model og hvilken måned du ønsker.
Du bedes også skrive navn, nummer og mail på en
kontaktperson, samt faktureringsoplysninger.
Vi kontakter jer i god tid inden vi kommer, og efter endt
besøg afleverer serviceteknikeren en servicerapport på
hver port, og faktura på det udførte bliver sendt på mail.
Slidte eller defekte dele samt større reparationer, bliver
ikke skiftet eller udført uden jeres godkendelse.

Aftalens varighed:

Serviceaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel, dog ikke
i den måned, hvor der foretages servicebesøg.

Øvrige betingelser:

Der skal være fri adgang til porten så eftersynet (på én
eller flere porte) kan ske i en kontinuerlig arbejdsgang.
Ved porte med en højde på mere end 3 meter vil det
kræve en lift, som bliver en ekstra omkostning.
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Serviceeftersynet:
•
•
•
•
•
•

Kontrol og eftersyn af alle funktioner.
Fjedre spændes.
Smøring og justering.
Automatik og eventuelt tilbehør gennemtestes.
Automatik smøres og justeres.
Sikkerhed kontrolleresWire, ruller, hængsler, ophæng, portblad,
Fjederbrudssikring, fotoceller, vinduer.

Priser pr. port ex. Moms:

Antal porte

Tilbudspris inkl. Kørsel og
smøremidler

Normal pris (Kun 30 Km.)

1

895,-

1139,-

2-5

649,-

6 - 10

469,-

11 -

395,-

Vi glæder os til at høre fra jer.
Venlig hilsen
Dennis Mejlsbom
Service og montage
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