Underhållsavtal
(ifylles av Seriline AB)

Underhållsavtal

Kundnr.

Avtalsnr.

Fakturaadress

Besöksadress

Företag

Företag

Adress

Adress

Faktura ref (person)

Kontaktperson ref

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

(om annan än fakturaadress)

Fakturamärkning

Avtalet avser:

Beskrivning:

Modell:

Avtalsperiod från:

till:

Serienummer:

Antal besök:

2st underhållsbesök per år

Övrig utrustning:

Årsavgift:

3990kr

Årsavgiften faktureras löpande i förskott och förlängs automatiskt med 12 månader efter avtalsperioden såvida ej skriftlig
uppsägning skett minst 2 månader före avtalets utgång. Underhållsavtalet omfattar förebyggande service och utförs enligt avtalat
serviceintervall.
Förebyggande service omfattar:

Extra service

•
•
•
•

• Beställning av extra service utöver underhållsavtal görs hos
Seriline. Extra service utförs under kontorstid vardagar
08:00 – 17:00. Restid, milersättning och traktamente
tillkommer.
• Debitering:
- Extra service
750 kr /timme (ord. pris 950 kr).
- Milersättning
39 kr /mil
(ord. pris 50 kr)
- Restid
450 kr /timme (ord. pris 650 kr).
- Traktamentet
1 750 kr /dygn

Generell översyn, rengöring samt smörjning
Kontroll och justering av mekanik och elektronik.
Kontroll av printkvalité inklusive grundkalibrering.
Uppmätning och kontroll av magnetkodning

I underhållsavtalet ingår:
•
•
•
•
•
•

Resa och traktamente
Fri telefonsupport
Prioriterad inställelse vid akutservice
25% rabatt på alla reservdelar
20% rabatt på service utöver avtal
Förlängd garanti vid tecknande av underhållsavtal isamband
med köp av ny maskin (24 mån mot ordinarie 12 mån)

Servicebeställning
För extra beställning av service
kontakta Seriline på 010-150 75 00
alternativt support@seriline.com.

Seriline AB skall i förhållandet till kund inte i något fall ha något ansvar för kostnader, förluster, inkomstbortfall eller andra så
kallade indirekta skador som kan orsakas av försenad, felaktig eller utebliven funktion av produkterna
(Samtliga priser anges exkl. moms.)
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav båda parterna har tagit del.

Kundens underskrift

Leverantörens underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Företag

Företag

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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