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                    Serviceaftale på spjæld 
 
 
K.S.M. Kragelund ApS bekræfter hermed at have indgået en service aftale med: 
 
Firmaet:   Firmanavn og adresse 
  Kontaktperson, mobil nr., mailadresse og fakturamailadresse. 
 
Hvor ønskes arbejdet udført: Firmanavn og adresse, evt. lokal kontaktperson og mailadresse 
 
Servicebesøg ønskes første gang d.______  
Efterfølgende med intervaller på: ____måneder eller efter _____ driftstimer. 
 
Oplysninger: 
 
Aftalen er gældende i __ år fra nedennævnte dato, hvis ingen af parterne, senest 2 måneder før 
servicebesøget, har opsagt den. 
 
Serviceaftalen omfatter: 

 Eftersyn / kontrol / evt. udskiftning af akselpakninger 
 Eftersyn / kontrol / evt. udskiftning af kullejer. 
 Eftersyn / kontrol / finjustering af tilbagemelding. 
 Eftersyn / kontrol / efterspænding af bolteforbindelser. 
 Kontrol af ekstern lækage. 
 Funktionstest. 
 Eftersyn / kontrol af overfladebehandling (evt. en brusch-up behandling af overfladerne). 
 Helhedsindtryk. 

 
Hvis adgang til kanalen er muligt: 

 Inspektion / kontrol / afrensning af anslag. 
 Inspektion / kontrol / evt. udskiftning af anslagspakning. 

 
Fejl / mangler / defekter: 
Konstateres fejl / mangler / defekter søges disse, så vidt muligt, rettet under besøget. Kræver dette 
arbejde uforholdsmæssigt mere tid og / eller fremstilling / fremskaffelse af reservedele, aftales et nyt 
tidspunkt for reparationsarbejdet. 
 
Rapport: 
Serviceopgaven afsluttes med efterfølgende rapport over hvert enkelt spjæld, og evt. en samlet oversigt 
over alle spjæld. Herpå vil bl.a. aktioner og bemærkninger / anbefalinger være noteret.  
Iagttagelser af forhold, som har indvirkning på spjældet og dets funktioner og drift, vil også her blive 
anført. 
 
Garanti: 
På ovennævnte serviceaftale ydes 3 måneders garanti eller _____ driftstimer på udført arbejde at regne 
fra servicedatoen. 
Garantien omfatter ikke fejlbetjening, overbelastning og øvrige ting, som ikke kan henføres til normal drift. 
 
Servicearbejdet udføres normalt på timebasis. Overslag kan udarbejdes efter ønske. 
For aktuelle priser for service, takster og betingelser henvises til dokumentet ”Kolster Servicearbejde”. 
 
For indgåelse af denne aftale bekræftes hermed: 
 
 
Dato:______, Navn_______________________             Dato:_______,       
                             
                          Knud Erik Brixen, K.S.M. Kragelund ApS 

 


