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Få en SERVICEAFTALE – det betaler sig! 

 

Med mere end 60 års erfaring i VVS-branchen garanterer VVS Hennings Sørensen A/S professionel og kyndig 

håndtering af Deres VVS installationer. Med pakken ”TRYGHED” fra VVS Henning Sørensen A/S er De garanteret fuld 

fokus på servicering samt optimering af Deres anlæg med 1 årligt hovedeftersyn, 11 kontroleftersyn samt med 

mulighed for at vælge til vores Døgnservicepakke. Det er dog ikke alle som ønsker eller har behov for alt dette, og 

derfor har vi valgt at tilbyde vores kunder 3 forskellige servicepakker.  

 

Hvilken type af årlig serviceaftale ønsker De?  

Du kan vælge én af nedenstående serviceaftaler: Tryghed, Standard eller Basis, og til vælg eventuelt Døgnservice* 

 

      

 

  

TRYGHED

• 1 Hovedeftersyn

• 11 Kontroleftersyn .

• Mulighed for at tilvælge døgnservice

STANDARD

• 1 Hovedeftersyn

• 5 Kontroleftersyn i perioden 1. oktober til 31. marts

• Mulighed for at tilvælge døgnservice

BASIS

• 1 Hovedeftersyn

• Mulighed for at tilvælge døgnservice

Døgnservice* inkl. max. 3 udkald fra. 1. sep. til 31. marts.  
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Hvad indeholder ét Hovedeftersyn? 

✓ Fremsendelse af detaljeret udfyldt kontrolrapport. 

✓ Eftersyn og funktionsafprøvning af klimastyring og ventiler. 

✓ Kontrol og eventuel påfyldning af centralvarmevand. 

✓ Rensning af snavssamler centralvarmeside. 

✓ Rensning af snavssamler fjernvarmeside. 

✓ Funktions afprøvning af sikkerhedsventiler: centralvarme/vekslere & beholdere. 

✓ Funktionskontrol af trykholderanlæg (trykekspansion). 

✓ Kontrol af varmtvandsbeholdere – temperatur, funktion og ventiler. 

✓ Kontrol af brugsvandspumper. 

✓ Funktionskontrol af termometre/manometre. Eventuel kalibrering. 

✓ Funktionsafprøvning alle ventiler samt eventuel smøring af disse. 

 

Hvad indeholder ét Kontroleftersyn? 

✓ Fremsendelse af detaljeret udfyldt kontrolrapport. 

✓ Visuel kontrol af klimastyring og ventiler. 

✓ Kontrol og eventuel påfyldning af centralvarmevand. 

✓ Visuel kontrol af snavsesamler centralvarmeside. 

✓ Visuel kontrol af snavsesamler fjernvarmeside. 

✓ Visuel kontrol af sikkerhedsventiler: centralvarme/vekslere & beholdere. 

✓ Visuel kontrol af varmtvandsbeholdere – temperatur, funktion og ventiler. 

✓ Visuel kontrol af brugsvandspumper. 

✓ Visuel kontrol af termometre/manometre. 

 

*Hvad er Døgnservice? 

Døgnservice er en ekstra tryghed for vores serviceaftale kunder. Med den kan du, op til 3 gange i alt i varmesæsonen 

1.sep til 31 marts, når som helst på døgnet tilkalde en montør, til afhjælp af akut problem med det anlæg som er 

omfattet af serviceaftalen. Læs mere om vores Døgnservice i Standard betingelserne pkt. 3. 

 

Er du interesseret i at høre mere om vores serviceaftaler?  

Kontakt VVS Henning Sørensen på telefon: 45873846 eller e-mail: vvs@vvshs.dk 

 

 


