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Kære kunde, 

Tillykke med dit nye blødgøringsanlæg fra Jysk Vandteknik, som vi håber, du bliver glad for i mange 

år fremover. 

Da du har valgt at investere i et blødgøringsanlæg fra Jysk Vandteknik, vil vi gerne tilbyde dig at 

tegne en servicekontrakt hos os, da dette vil sikre en effektiv, hygiejnisk og korrekt drift, samtidig 

med at du forlænger levetiden på dit blødgøringsanlæg. 

Hvis du vælger at oprette en serviceaftale, senest 3 måneder efter montering, får du, så længe 

aftalen bliver fornyet, 1 årligt servicebesøg, sliddele uden beregning ved dette service samt fri 

telefonisk support inden for normal åbningstid. 

Denne servicekontrakt koster kr. 2.500,00 eks. moms. 

Det er vigtigt at overholde dette serviceinterval for at opretholde certificeringen (godkendelsen) af 

og garantien på anlægget. 

Det årlige service er et krav, i forhold til DS-806-5, og vælges der ikke at få foretaget service, 

brydes certificeringen af anlægget, og der er derfor ikke længere garanti. 

Hvis du ikke ønsker at abonnere på en servicekontrakt, er det også muligt at opretholde garanti 

ved selv at kontakte Jysk Vandteknik en gang om året og få foretaget det årlige service, dette vil 

blive faktureret; arbejdstimer, kørsel samt evt. reservedele, til den gældende timepris og 

kørselsgebyr. 

På den kommende side kan du se servicekontrakten samt betingelser. 

Ønsker du at oprette denne serviceaftale hos Jysk Vandteknik, skal kontrakten blot udfyldes, 

underskrives og mailes til wifi@jvt.dk, og vi vil sørge for at tage kontakt til dig 1 gang årligt. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Mvh. 

Jysk Vandteknik 

mailto:wifi@jvt.dk
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Servicekontrakt – Grünbeck SoftliQ MD32 

Navn 

Adresse 

Postnummer og by 

Tlf. nummer 

E-mail

Anlæg (type/str.) SoftliQ MD32 

Serienr S/N 

(findes på typeskilte på indersiden af 

låget) 

VVS-installatør/Forhandler 

Monteringsdato 

Råvandets hårdhed 

Ønsket resthårdhed på blødgjort vand 

Ønskes årlig saltlevering? 

Noter antal poser af 10 kg. 

Servicekontrakt 

Arbejdsløn og kørsel Inkluderet 
1 besøg årligt* 

Udskiftning af reservedele Alle alm. sliddele er inkluderet, dvs. plugs, o-ringe, klorsonde og 
pakninger 

Varighed af fabriksgarantien 1 år 
Ved registrering udvides garantien op til 2 år. 

Hyppigheden af service Obligatorisk 1 gang årligt 

General kontrol af funktion Ja 

Desinfektion af resin og saltkar Ikke nødvendig pga. klorsonde 

Test af vandhårdhed før og efter Ja 

Udregninger og justeringer Ja 

Salt leverance 
Ikke inkluderet 

Salt kan dog leveres 1 gang årligt ved service mod ekstra fakturering 
Bestilling af en hel palle salt leveres fragt frit. 

Telefonisk support Inkluderet 

Årlig Pris 2.500.- eks. moms

Dato og underskrift Dato og underskrift Jysk Vandteknik ApS 
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Servicekontrakt betingelser 

 *I servicekontrakten indgår 1 årligt service. Transportgebyr samt ekstra kørsel i forbindelse med ikke brofaste øer er 
ikke inkluderet og vil blive faktureret særskilt efter service. Ekstra besøg vil blive faktureret, for arbejdstimer og kørsel 
efter vores gældende takster. JVT yder ikke service uden for Danmark. 
 

 Garanti er kun gældende såfremt: 
o 1. Kunden sørger for, at anlægget er installeret efter gældende forskrifter (vand, el og afløb). 
o 2. Kunden sørger for, at vand og el aldrig afbrydes. 

El: Må aldrig afbrydes i mere end 48 timer af gangen, da anlægget har en 48 timers backup. 
Vand: Hvis vandværket lukker for vandet, kan der risikeres, at der kommer skidt ind i systemet. Dette er ikke 
dækket af garantien. Dette kan afhjælpes en del ved at installere et forfilter. 

o 3. Kunden sørger for, at der altid er påfyldt salt, og at dette er godkendt af Jysk Vandteknik. 
o 4. Anlægget er opsat i Danmark. 

 

 Garantien er underlagt betingelsen om, at Jysk Vandteknik godkendte salttabletter anvendes, eller et regenereringssalt 
af samme type (EN 973A godkendt) og tilsvarende kvalitet. 
Der må ikke anvendes klorholdigt salt. 

 

 Anno 2020: Tegnes servicekontrakten ikke umiddelbart efter anlæggets montering, skal der et servicebesøg forud for 
oprettelse af denne kontrakt hos JVT, dette besøg på regning. Dette vil sige senest inden for en 3 måneders periode. 
Dette er for at sikre, at anlægget er op til dato, inden JVT står inde for garantien på anlægget.  
 

 Jysk Vandteknik ApS hæfter ikke for tab/skader forårsaget af, at anlægget har været helt eller delvist ude af drift, 
uanset årsag. 
 

 Forgæves kørsel i forbindelse med aftalt servicebesøg, vil blive faktureret for en kørsel efter gældende takst. 
 

 Servicekontrakten omfatter ikke skader forårsaget af: 
o Frost, misligholdelse, brand, hærværk, lynnedslag, vandskade eller andre udefrakommende årsager, der har 

skadelige virkninger på blødgøringsanlægget. 
o Forkert indstillet ur eller styring. 
o Uvilje til selv at forsøge at genstarte blødgøringsanlægget efter JVT’s anvisninger. 
o Uvilje til at være behjælpelig ved anlægget ved telefonisk support. 
o Fejlagtigt betjening eller indgreb foretaget af usagkyndig. 
o Fejl påført blødgøringsanlægget udefra. 
o Tvivl om korrekt vandforbrug. 

I disse tilfælde vil du blive faktureret for arbejdstimer og kørsel efter vores gældende takster.  
 

 Hvis du ikke selv bliver kontaktet af Jysk Vandteknik for at lave en servicekontrakt, er det dit ansvar at kontakte os selv i 
rette tid for at planlægge den periodiske vedligeholdelse og få gavn af garantibetingelserne. 
 

 Betalingsbetingelser: 8 dage netto. Garantien bortfalder ved manglende betaling. 
 

 Opsigelsesprocedure: Kontrakten fornyes stiltiende. Kontrakten kan fra begge sider opsiges uden begrundelse med 3 
måneders varsel, til udgangen af en periode. Du opsiger dit abonnement ved at underrette os skriftligt på e-mail 
info@jvt.dk. Jysk Vandteknik kan opsige kontrakten ved at sende en e-mail til den e-mail adresse, du har angivet.  
 

 Jysk Vandteknik kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse servicekontrakt betingelser. Du er 
bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet kontrakten, medmindre vi underretter dig om 
ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor e-mailen er sendt, informerer os om, at du ikke 
accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil din kontrakt straks ophøre). 
 

 Prisen indeksreguleres én gang årligt, efter indeks oktober måned (Nettoprisindeks 2015=100).    
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