
S E R V I C E AVTALE PUMPER OG PUMPESTASJONER      Avtale nr.     

gjeldende mellom 

LOUIS F. GAY AS Pumpeteknikk, som leverandør 

og 

Kunde:         Anleggsadresse: 

  

  

  

  

 

 

Serviceavtalen inneholder følgende punkter: 

• Oppmøte, full sjekk/kontroll av pumpe(r) pumpestasjon(er) pumpekum(mer) 

Det forutsettes at pumpekum er rengjort ved oppmøte. Kan utføres av oss, forutsetter tilgang på vann.  

• Ved service i kloakk pumpestasjoner skal det være 2 personer tilstede (jfr. Arbeidsmiljøloven) 

• Kontroll og funksjonstest av pumpestasjon, pumpe(r) og ventil(er), geideføringer, løfteutstyr, pumpestyring(er), 

elektro, eventuelt fjernovervåkning/PLS iht. registrert utstyrsliste. 

• Pumpestasjon for kloakk vil på sikt sedimentere. (gro igjen) Det vil i rapport bli anbefalt høytrykkspyling og 

tømming/slamdeponering med tankbil ved behov. Dette blir tilleggs fakturert iht. gjeldende satser.  

• Oppheising, sjekk/skift av olje på avløp eller grunnvannspumpe(r), feilsøking. 

• Pumpemotor, vipper og el. utstyr blir elektronisk målt for isolasjonslekkasje (), strømtrekk (amp) måles under drift. 

• Det blir utskrevet testrapport på hver posisjon etter hver service. (Sendes separat som e-post eller vedlegges faktura) 

 

Serviceavtalen tar sikte på service:  1 gang per. år.  (Hvis ikke annet er avtalt.)   

Servicemåned:     

 

Enhetspris, årsservice  Kr. 

 

Prisen inkluderer rengjøring (Pumpekum og nivåvipper blir rengjort, hageslange må legges ut før oppmøte. 

Prisen vil være gjenstand for prisjustering iht. SSB konsumprisindeks. 

                                                                  

 

 

Ved feil eller havari av pumpe(r) eller utstyr vil dette bli rapportert til kunden i vår servicerapport. Sendes separat som 

epost eller sammen med faktura. Pumpe(r) eller utstyr vil bli reparert på anlegget eller ved vårt serviceverksted etter 

nærmere avtale med kunde. Reparasjon og service utover serviceavtalens innhold vil bli fakturert etter gjeldende 

timesatser ekskl. diett, reiseutgifter og reservedeler eller iht. pristilbud. Våre timesatser er for tiden Kr. 890- (ekskl. mva.)  

Ved havari eller andre utenforstående årsaker kan det etter avtale midlertidig installeres utleiepumpe(r) for å unngå 

driftsstopp og/eller utslipp av avløpsvann til natur. 

 

 

LOUIS F. GAY AS Pumpeteknikk står ikke ansvarlig for de eventuelle skader som måtte oppstå som følge av havari i 

pumpe(r) eller pumpeutstyr grunnet blokkering, tordenvær, overspenning, spenningsfeil, fasevending, manglende kjøling 

eller andre utenforstående årsaker som ikke direkte kan relateres til fabrikasjonsmessige mangler eller feil. Serviceavtalens 

intensjon er å preventivt forebygge havarier som følge av dårlig vedlikehold, slitasje, elektriske feil eller andre 

utenforstående forhold som påvirker pumper og utstyr. 

Avtalen trer i kraft fra og med dato for undertegning. Avtalen vil gjelde fra og med den måned de er undertegnet og 
ett år frem. Avtalen forlenges automatisk med ett år om gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen 
senest en måned før avtalens utgang. Avtalen er utstedt i 2 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted: Rælingen Dato:  

 

Som leverandør:                                    Som kunde:      

LOUIS F. GAY AS Pumpeteknikk 

 

 

        


