
Abonnementets omfang : 
 
Et lovpligtigt hovedeftersyn, der gennemføres indenfor normal arbejdstid består af : 
 

• Gennemgang af gasfyret, herunder tæthedsprøve. 

• Gennemgang af frisklufttilførsel og aftræk. 

• Gennemgang og indregulering af forbrænding. 

• Gennemgang af kedeltermostater og varmt brugsvandsproduktion. 

• Udbedring og forebyggelse af fejl på de komponenter der er omfattet af abonnementet. 

• Afsluttes med energitest. 

• Frie tilkald ved apparat/brænderstop. 

 
 

Abonnementet dækker: 
Abonnementet dækker for tilkald (arbejdsløn) hvor driftstoppet kan afhjælpes ved at gennemføre en justering og/eller udskiftning af defekte 
komponenter (reservedele) indenfor gaskedlens kabinet. Gælder også prioriteringsventilen og sikkerhedsventilen til central- 
varmeanlægget selv om de er monteret udenfor kabinettet samt styrekomponenter der skal sikre en korrekt varmtvandsmængde. For 
gasblæseluftbrændere dækkes tilkald der skyldes fejl på den DG godkendt brænder, drifttermostat og prioriteringsventil. 
 

Undtaget er udkald der skyldes: 

 
• Manglende strøm, vandpåfyldning eller åbning for gassen. 

 
Abonnementet dækker ikke reservedele og fejl opstået på grund af manglende pasning, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag eller uvilje til at 
forsøge kedlen/brænderen genstartet efter servicefirmaets anvisninger. 

 

Følgende arbejder er ikke abonnementsdækket: 

 
• Udskiftning af kedelblokke. 

• Udskiftning af aftrækssystem, helt eller delvist samt påvisning af de mulige årsager til et utilstrækkeligt aftræk, når disse 
ikke kan klarlægges fra kedlens opstillingsrum. 

• Udskiftning af manuel eller motorstyret shunt/shuntpumper. 

• Udskiftning af varmtvandsbeholder eller udsyring/rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholdere eller 
kombikedler samt anodeskift. Endvidere rensning/skiftning af rør/flexslanger i kedlen samt udskiftning af 
sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen. 

 
Tilkald ved driftstop : 
I fyringssæsonen 1. oktober – 30. april er telefonen åben mellem kl. 08.00 og 22.00 alle ugens dage. Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 kan ikke 
udføres samme dag. Afhjælpning af manglende varmt vand foretages mellem kl. 08.00 – 15.30. 
Udenfor fyringssæsonen 1. maj – 30. september er telefonen åben mellem kl. 08.00 – 15.30 – mandag til torsdag,  
fredag kl.08.00-15.00, ( dog ikke Grundlovsdag, 1. maj og Kristi Himmelfartsdag). 

 

Forbehold: 
Kim Larsen Gasteknik ApS er uden ansvar for, at det til visse gaskedler er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr. Hvor en 
eksakt automatiktype ikke kan genanskaffes eller opnå servicehjælp fra fabrikanten, vil abonnementet ikke omhandle hjælp til automatikudstyret. 
Mangler ved installationen der konstateres i forbindelse med første servicebesøg kan forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes, herunder 
løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholder, når disse er årsag til en ustabil kedeldrift. Udgifter til at demontere en kedel 
som er monteret i et skab eller på en sådan måde at servicearbejdet vanskeliggøres, påhviler forbrugeren. Udkald til periodiske defekte komponenter, 
der ikke ønskes udskiftet – dækkes IKKE af abonnementet. Kim Larsen Gasteknik ApS kan forlange stopventil monteret, hvor tidskrævende 
aftapnings-/udluftningsforhold gør sig gældende. 

 
Gyldighedsperiode/ikrafttrædelse: 
Abonnementet tegnes for en periode på 12 måneder (hovedeftersyn hvert år), 24 måneder (hovedeftersyn hvert 2. år) 36 måneder (hovedeftersyn 
hvert 3. år), og træder i kraft ved udførelsen af hovedeftersynet. Ved eventuelt ejerskifte i perioden abonnementet løber (12, 24 eller 36 måneder) vil 
der blive foretaget refusionsopgørelse med behørig hensynstagen til hovedeftersynsværdi og periodelængde. 
 

Opsigelse af abonnementet: 
Abonnementet kan opsiges af begge parter skriftligt med 14 dages varsel til en udløbsdato. 

 


