ABONNEMENTSVILKÅR. (V-01 Sept 2019)

Tillægs ydelser:

1. ANVENDELSE:
Nedenstående betingelser og aftalevilkår er
gældende ved aftaler, der indgås med NSG Kloak
& Anlæg A/S, Frederiksværkvej 90A, 3200
Helsinge, (herefter kaldet NSG) med mindre andet
udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Alle øvrige leverancer er ekstrabetaling, herunder
f.eks. rensning/spuling af kloak/afløbsrør, tvinspektioner, reparation af tagrender, nedløb m.v.
men der ydes med dette abonnement 30% rabat
på prisen ved vagtudkald hverdage mellem 15.30
og 07.00 samt weekend og helligdage.

2. PRISER:
Alle aftalte og oplyste priser er inkl. 25%. moms.

5. REKLAMATION:
Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor
NSG ved e-mail på adressen awp@nsgartner.dk
eller pr. tlf. 6067 3067 hverdage mellem 08.00 –
15.30

Prisen pr. opgave er altid ens, uanset tidspunkt
eller dato denne udføres. Prisregulering sker
automatisk med 2,5% pr. år hver pr. 1. marts.

6. OPSIGELSE:
3. BETALING:
Der betales en fast årlig pris som opkræves
ratevis 1 gange månedligt,

Aftalen er en løbende aftale og fornys automatisk
ved hovedforfald (12 kalender måneder efter
indgåelsesdato).

Betalingsfrist: 14 dage netto.
Bemærk – særligt opsigelsesvarsel.
Betaling kan ske via PBS, eller ved automatisk
betaling via MobilPay. Og bank overførelse.
Ved forsinket betaling betales renter i henhold til
Rentelovens regler fra betalingsfristens udløb og
indtil betaling sker.
NSG er berettiget til at opkræve gebyr ved
udsendelse af rykkerbreve.
4. LEVERING:
I aftalen levere og udføre NSG i henhold til
indgåede abonnements aftale følgende:
Udlån:
1 x NI patenteret TX11 rottespærre. Inkl.. gratis
autoriseret montering i ejendommens hovedkloak.
Udførsel:
1. 1 x årlig eftersyn/rensning af rottespærre i
kloak.
2. 1. x årlig rensning af tagrender i op til 6
meters højde og op til 45 løbende meter.
3. 1 x årlig tømning af evt. sandfangs brønd
på ejendommen.
Rottespærre er NSG´s ejendom og fjernes ved
aftale ophør.

Aftalen løber 12 måned ad gangen fra
hovedforfald, men kan til enhver tid opsiges med
30 dages varsel til hovedforfald.
Ønskes aftalen opsagt før hovedforfald kan dette
ske med 30 dages varsel men forudsat at
restbeløbet til hovedforfald er betalt eller
indbetales senest samtidig med opsigelsen.
Opsigelsen skal være skriftlig pr mail til
awp@nsgartner.dk
7. ANDRE FORHOLD:
NSG er ikke ansvarlig for skade på ting,
tagrender, tagflader, kloakdæksler, installationer,
der er skjult eller som på anden måde ikke er
synlig ved arbejdets udførelse eller skader som
har været eksisterende forud for opgaven.
Ovenstående betingelser er vedtaget som en del
af aftalegrundlaget mellem NSG og kunden.

8. Fortrydelsesret:
For aftaler indgået via internettet giver dig
som forbruger 14 dages fortrydelsesret fra
aftalens bekræftelse fra NSG.
Ingen aftaler er gældende før end at den
endeligt er godkendt af NSG.

