
 

6 mdr. Garanti type 1.   
NBE yder standard 6 mdr. garanti på produkterne i henhold til garantibestemmelserne.

Dog har du altid 2 års reklamations ret i henhold til 

 

2 års Garanti type 2. 
Hvis du overfører dine realiseret Co2 besparelser til NBE, ( blanket udfyldes )

så laver vi et opstarts besøg og udvider garantien til 2 år

Dog er el tænding, fotosensor, forbrændings rist, 

da de betragtes som almindelige sliddele.  Garantien gælder kun reservedele.

 

5 års Garanti type 3. 
Ønsker du et årligt indregulerings besøg, mere service og ingen uforudsete udgifter til vedligehold,

kan du vælge denne udvidet garanti og service ordning

( el tænding og fotosensor skifter man dog selv, der ligges en i reserve ved opstarts besøget  )

Ved garantiens start skal realiseret Co2 besparelser overføres til NBE.

OBS: Kan kun tegnes ved hvis kedel og brænder er købt sammen.

 

10-30   kw  1500,- årligt inkl. Moms

40-60   kw 2500,- årligt  inkl. Moms

80-120 kw 4000,- årligt inkl. Moms

 

Se Udvidet Garanti ordning for vilkår og betingelser

 

DATO: JAN___   FEB___  MAR___  APR___  MAJ___  JUN___  JUL___  AUG___  SEP___  OKT___  NOV___  DEC___

 2011___  2012___  2013___  2014___  2015___ 

   
Navn:  _______________________________

 

Adresse : _______________________________

 

Postnummer: ________________________

 

By: _______________________________

 

Telefon Nummer: _______________________________ Telefon Nummer:

 

E-mail: _______________________________ E

 

KEDEL TYPE:  

Black Star 20   Black Star 30              Black Star 40

Woody 30 Woody 60         Woody

SERIE NUMMER: _______________________

BRÆNDER MODEL: 

Woody Scotte ANDET  _

10kw 20kw 30kw 

SERIE NUMMER:  _______________________

Ønsker du at modtage et opstarts besøg ?           JA    

Ønsker du Service ordning samt 5 års garanti ?   

Skemaerne kan downloades på www.nordjysk-bioenergi.dk eller www.scotte.dk

Alle skemaer sendes til: 

 

Nordjysk Bioenergi ApS 

Brinken 10  

DK9700 Øster Vrå 

Ordre@nordjysk-bioenergi.dk 

www.nordjysk-bioenergi.dk 

Garanti registrering 

 
mdr. garanti på produkterne i henhold til garantibestemmelserne. 

Dog har du altid 2 års reklamations ret i henhold til købeloven. 

Hvis du overfører dine realiseret Co2 besparelser til NBE, ( blanket udfyldes ) 

garantien til 2 år, GRATIS.  

 samt lambda sensor ikke dækket,  

Garantien gælder kun reservedele. 

lerings besøg, mere service og ingen uforudsete udgifter til vedligehold, 

rvice ordning. Garantien gælder alle reservedele og udskiftning af disse,  

tænding og fotosensor skifter man dog selv, der ligges en i reserve ved opstarts besøget  ) 

Ved garantiens start skal realiseret Co2 besparelser overføres til NBE. 

tegnes ved hvis kedel og brænder er købt sammen. 

inkl. Moms.  

inkl. Moms. 

oms. 

for vilkår og betingelser. 

APR___  MAJ___  JUN___  JUL___  AUG___  SEP___  OKT___  NOV___  DEC___

2011___  2012___  2013___  2014___  2015___  

_______________________________ Monteret af :    _____________________________

_______________________________ Adresse:             _____________________________

_____________________ Postnummer:   _____________________________

_______________________________ By:  _______________________________

_______________________________ Telefon Nummer:  _________________________________

_______________________________ E-mail:  _________________________________

0              Black Star 40               ANDET         ___________________________

Woody 80  

_____________________( serienummeret finder du bag på kedlen) 

________________________________________________

40kw 60kw 80kw 

____________________( serienummeret finder du foran faldskakten oven på brænderen )

Ønsker du at modtage et opstarts besøg ?           JA         Gratis, hvis Co2 besparelser overføres til NBE

Service ordning samt 5 års garanti ?   JA         Se Udvidet Garanti Ordning for vilkår Mv.

bioenergi.dk eller www.scotte.dk 

APR___  MAJ___  JUN___  JUL___  AUG___  SEP___  OKT___  NOV___  DEC___ 

__________________ 

_______________ 

_____              

_____________ 

_________________________________              

________________________ 

_____ 

 

_____________________________________________  

120kw 

( serienummeret finder du foran faldskakten oven på brænderen ) 

Gratis, hvis Co2 besparelser overføres til NBE 

Se Udvidet Garanti Ordning for vilkår Mv. 


