Serviceaftale Kontrakt
Kontrakt betingelser
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Aftalen træder i kraft på det anførte starttidspunkt, når aftalen er underskrevet af begge parter. Værksteder forpligter
sig til at udføre serviceeftersyn i henhold til fabrikantens til enhver tid gældende forskrifter.
Serviceaftalen indbefatter gratis opfyldning af sprinklervæske imellem serviceeftersyn, påfyldning af sprinklervæske
skal udføres på værkstedets adresse. Gratis udskiftning af pærer og viskerblade imellem serviceeftersyn, udgiften til
pærer og viskerblade påhviler kunden.
Serviceaftalen dækker IKKE skader, reparationer, justeringer og udskiftning af mekaniske- og elektroniske
komponenter og udtjente sliddele så som bremser, styretøjsdele, kobling, tandrem, multirem, partikelfilter, additiver,
AdBlue, gearolie mv. (Listen er ikke udtømmende).
Der kan ikke udføres service andre steder end på værkstedets adresse.
Kunden forpligter sig til at behandle køretøjet i henhold til fabrikantens forskrifter, og til at overholde de af
fabrikantens forskrevne serviceintervaller. En afvigelse på op til 1.000 km før eller 1.500 km efter det forskrevne
servicetidspunkt, eller 2 ugers afvigelse før eller efter det forskrevne servicetidspunkt kan accepteres.
Serviceaftalen løber fra tegningstidspunktet og køretøjets daværende kilometerantal og til den angivne udløbsdato/og
eller den angivne kilometergrænse – alt efter hvad der først indtræffer. Skulle den angivne kilometergrænse opnås før
den angivne udløbsdato, skal kunden betale for de sidste ydelser til værkstedet, selvom serviceaftalen er udløbet,
såfremt serviceaftalen ikke ønskes forlænget af kunden. Ønsker kunden at forlænge aftaleperioden, skal kunden rette
henvendelse til værkstedet, så der i fællesskab kan foretages en forlænge af serviceaftalen.
Kunden skal selv kontrollere køretøjets motorvæske mellem serviceeftersynene.
Det er kundens eget ansvar at være opmærksom på, at eventuelle obligatoriske serviceeftersyn bliver udført inden
serviceaftalens udløb.
Såfremt at køretøjet anvendes som hyrevogn, til ralleykørsel, kørestolekørsel eller motorløb o. lign. kan værkstedet
ophæve aftalen med øjebliklig virkning.
Betaling foretages månedligt forud. Såfremt kunden ikke betaler forfaldne beløb inden 10 dage efter meddelt påkrav,
kan aftalen ophæves uden varsel og med øjebliklig virkning. I forbindelse med evt. ophævelse forpligter kunden sig til
at afregne evt. økonomisk mellemværende med værkstedet.
Værkstedet har mulighed for at indeksregulerer prisen hvert år pr. 1. februar med op til 3%. Kunden informeres
elektronisk om reguleringer.
Alle tvivl spørgsmål vedrørende aftalen skal først søges afgjort i mindelighed gennem inddragelse af parterne. Kan
enig mellem partnerne ikke opnås, afgøres sagen ved retten, hvor værkstedet har hjemsted.
Værkstedets forpligtelser i henhold til aftalen bortfalder i tilfælde af force majeure, herunder krig, mobilisering, brand
eller arbejdskonflikt af enhver art. (Listen er ikke udtømmende).
Alle henvendelse vedr. aftalen kan rettes til værkstedets mailadresse.
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