
 
 

 

SERVICE och UNDERHÅLLSAVTAL     
Elpress serviceavtal ger högre driftsäkerhet och ökad trygghet genom periodiska inspektioner på 
pressutrustningen.  

Kontrollen medför att risken för oförutsedda driftstopp minimeras genom att påvisa eventuella säkerhets- eller 
funktionsbrister och rekommendera åtgärder för att undvika dessa problem.  

 

 

 

Markera önskad omfattning på serviceavtal 

Gemensamt för de båda avtalen är att vi garanterar en reparationstid om max 3 dagar.  
(exkl transporttid till/från Elpress Serviceverkstad) 
 

 Elpress Basic – Förebyggande underhåll 
 

• Övergripande inspektion av verktyget  
• Funktionstest  
• Kalibrering och utfärdande av certifikat för detta 

 

 

 

 Elpress Advance – Avhjälpande underhåll 
 

• Övergripande inspektion av verktyget  
• Funktionstest  
• Kalibrering och utfärdande av certifikat för detta  

 
• Kostnadsfria byten av slitagedelar vid servicetillfället.  

(Vilka delar som innefattas listas i bilaga) 
 

Som avtalskund med Elpress Advance erhåller du dessutom 10% rabatt mot din befintliga prislista på sådana delar 
som ej ingår i ovan nämnda kategori, slitagedelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Service och reparationer 
 
Vid behov av reparation utförs det hos Elpress serviceverkstad.  
Vid reparationer sker timdebitering enl. prislista och kostnader för reservdelar tillkommer.  
Utrustning kan uthyras om kund har behov tills vi åtgärdat och returnerat originalutrustningen.  
Frakt ombesörjes av kunden, alternativt bokas genom Elpress mot tillägg. 
 
Reparationer och reservdelar debiteras separat.   
 
Ifyllt avtal returneras till: 
Elpress AB / Service 
Frånövägen 3 
SE-872 43 Kramfors 

 
Företagsuppgifter  
 
Företagsnamn   Organisationsnummer 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
Gatuadress    Postnummer, ort 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
Beställare, namn och telefonnummer  E-post, för kontakt gällande serviceärenden 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 
 
Specifikationer för det verktyg som omfattas av avtalet.   
 
Modell     
………………………………………………………………… 
 
Serienummer 
………………………………………………………………… 
 
Har verktyget tidigare varit i drift?  

 
 Ja, det är köpt begagnat eller har tidigare använts inom företaget. 

 
 Nej, verktyget är fabriksnytt och har ej tidigare varit i drift. 

 



 
 

 

Härmed överlåter vi åt Elpress AB, att enl. planering utföra kontroll och vid behov utföra reparationer. 

Villkor och bestämmelser: 

För generella bestämmelser och villkor som ej regleras i detta avtal, hänvisar Elpress AB till NU 15, Allmänna 
bestämmelser för underhåll. Om punkter både regleras i ”Service och underhållsavtal” samt NU 15, så är det utan 
undantag ”Service och underhållsavtal” som ska efterlevas.  

Betalningsvillkor: 

30 dagar netto efter fakturering. Samtliga priser är angivna exkl. moms. 

Leveransvillkor: 

FCA, enligt Incoterms 2010 

Avtalstid: 

Avtalet är giltigt från och med datum för underskrift av beställare och löper 1 (ett) år. 

Ej undertecknat avtal har en giltighetstid av 1 (en) månad räknat från utfärdandedatum. 

För avtalstid, förlängning och uppsägning skall om inte annat anges, NU 15 punkt 32 gälla. 

Genomförande/planering: 

Beställaren ansvarar själv för att de rekommendationer som görs av Elpress, gällande serviceintervallet för 
verktyget efterlevs. (Specifikationer på serviceintervall återfinns i verktygets dokumentation)  

 

 
 
 
Signatur    Ort och Datum 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
 


