
Serviceaftale
på halmfyrOle Rømers Vej 15 • 8670 Låsby

Telefon (+45) 86 66 20 44
Email: info@alcon.nu • www.alcon.nu

BESKRIVELSE 
RABAT på reservedele købt hos Alcon til dit halmfyr 
Kontrol af blæser og pumper
Kontrol af brændkammer og ildfaste sten 
Kontrol af låge, slanger, pakning og gummilæbe 
Kontrol af røgtemperaturføler, iltsonde og konvertere  
Kontrol af spjældmotorer og prøvestart af kedel   
Kontrol af computerstyring og kontaktorer 
Kontrol af dysernes luftflow
Smøring af døre, hængsler og lejre
Visuel kontrol af tilstand på rørbatteri, skorsten og faldsikring
Gratis telefonsupport i åbningstiden
Intet hasteudkaldsgebyr
Servicerapport
Tilstandsrapport 
Punktscanning af brandkammer 
Måling af tanninindhold i kedelvandet 
Måling af PH-værdi i kedelvandet 
TV-inspektion af luftrør og rørbatteri

Priserne er pr. måned, men forudsæt-
ter betaling 1 gang årlig.
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Det koster det

Dem kan du møde
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Rabat på
materialer
Med en Alcon 
serviceaftale får 
du automatisk 
10 eller 50% rabat på alle de reservedele, 
du i løbet af året indkøber til dit halmfyr, 
samt det der evt. anvendes på servicebesø-
get eller øvrige besøg i løbet af året. Dette 
er med til at sikre dig mod store uforudsete 
udgifter til dit halmfyr.

Hvorfor tegne en serviceaftale?
• Du forlænger levetiden på dit halmfyr.
• Bedre forbrænding – bedre økonomi. 
• Bedre driftssikkerhed til glæde for din 

 produktion og familie.  
• GOD rabataftale, hvis uheldet er ude.

Alcon serviceaftale hvert år
Med en Alcon serviceaftale er du sikret, at dit halmfyr altid kører 
optimalt. Serviceaftalen inkluderer nemlig fri telefonsupport, rabat-
aftale samt et fast årligt serviceeftersyn. Du får altså hvert år en nøje 
gennemgang, hvor en specialist både kontrollerer halmfyrets drift 
samt dets generelle tilstand. Oven i dette får du også store rabatter 
på de reservedele, du i løbet af året indkøber til dit halmfyr. 
Kørsel (brændstof og arbejdsløn) er naturligvis inkluderet i det år-
lige serviceeftersyn.Hvornår bliver

serviceeftersynet
udført?
Serviceeftersynet bliver 
normalt udført i samme kvartal hvert år for at  
sikre de bedste intervaller mellem servicen. 
Ruten planlægges, så vi laver flere besøg i 
sam me område.

Hvorfor vælge ALCON SAFE +
Ud over den meget grundige gennemgang og 
service udført af specialiserede servicetekni-
kere, får du hele 50% rabat på reservedele, 
der sikrer dig mod ubehagelige økonomiske 
overraskelser. 
Du får den ultimative indvendige gennem-
gang af dit halmfyr med scanning af brænd-
kammer for at undgå gennemtæring samt 
TV-inspektion af luftrør og rørbatteri. Med 
kendskab og rettidig omhu mindsker du risi-
koen for nedbrud en kold vinternat.
Som noget nyt tester vi vandkvaliteten i dit 
anlæg for at kende PH-værdien og tanninind-
hold. Vi ser ofte disse værdier afvige meget fra 
standardværdierne, hvilket medfører, at dine 
rør og halmfyr hurtigere gennemtæres inde-
fra. Vi afhjælper dette problem ved at tilbyde 
at påfylde et adjektiv, der giver de rette vær-
dier og dermed længere levetid for dit anlæg.

Det med småt 
Betingelser:  Alcons salgsbetingelser af januar 2012.

Aftalens periode:  Fra 1/1 til 31/12 i den aftalte periode på 1, 3 eller 5 år.

Fakturering:  Sker hvert år i januar, forud for et år ad gangen.

Nye kunder:  Da hovedparten af prisen på serviceaftalen er for selve serviceeftersynet, vil der ske fuld fakturering, 
 selvom kunden f.eks. først tilmelder sig i maj måned og derfor kun har en løbetid på aftalen på 7 mdr.

Opsigelse:  Skal ske skriftligt til Alcon A/S og kan kun ske til udløbet af en aftaleperiode. 
 Opsigelsen skal ske 2 mdr. før udløb, ellers forlænges den automatisk med 1 år ad gangen. 
 Såfremt der sker væsentlige ændringer fra Alcons side kan der ske opsigelse op til en måned efter varsling. 
 Alcon kan til enhver tid uden begrundelse opsige aftalen inden udløb.

Priser:  Alcon forbeholder sig ret til at justere prisen og indhold på aftalen uden varsel.

Moms:  Alle priser er ekskl. moms.

Omfang:  Serviceaftalen dækker kun reservedele leveret af Alcon. 

Tidspunkt for  Alcon forbeholder sig ret til frit at disponere over, hvornår den enkelte kunde skal have serviceeftersyn 
serviceeftersyn: indenfor kalenderåret, men det bliver foretaget i samme kvartal hvert år. 
 Prisen tager udgangspunkt i årlig betaling af serviceaftale for halmfyr på fastlandet og brofaste øer i 
 Danmark, for anlæg uden chokblaster og andet specialudstyr. Ligeledes gælder rabatten ikke i samme
 omfang på specialudstyr og tilbehør.
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