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Købsbetingelser for Solcelleserviceabonnement Bronze 
Nærværende betingelser anses som accepteret ved betaling af faktura eller ved accept af ordrebekræftelse. 

 

Levering 

Levering sker på købers adresse. Levering af det årlige serviceeftersyn på solcelleanlægget sker hvert andet år i maj, juni eller juli 

måned. Den første service udføres førstkommende sommer efter bestilling. En overskridelse af sælgers leveringstid på grund af 

uforudsete forhold såsom fx vejret kan betyde, at servicen flyttes til ny dato og betragtes i enhver henseende som rettidig levering. 

 

Serviceabonnementets indhold 

• Virker panelerne (spændingstest på hver enkelt streng og sammenlignes med antal af paneler) 

• Tjek af risiko for skygger på paneler (er der træer, flagstænger, kviste, skorstene som skygger) 

• Tjek af taggennemføringer (ude fra tjekkes visuelt, at pakninger er intakte. Indefra tjekkes, at der ikke kommer fugt ind på 

loftrummet) 

• Tjek af paneler og skinnesystem (ude fra tjekkes visuelt, at panelerne sidder fast og at skinnesystemet er intakt) 

• Tjek af inverter for overophedning (vha. termografering afsløres det om der er løse forbindelser pga. varmeudvikling) 

• Rengøring af filtre i inverter (filtre skal rengøres regelmæssigt, hvis ikke, vil inverteren slå fra og melde en fejl om 

overophedning) 

• Efterspænding af klemmer i inverter (for at forebygge løse forbindelser i inverteren efterspændes alle ledningsklemmer 

AC og DC) 

• Kontrol af respektafstande til inverter (der må ikke hænge genstande op ad inverteren, hverken jakker, poser, værktøj 

eller lign.) 

• Fugtprøve på loftrum (vi udfører fugtprøve strategiske steder på loftrummet for at sikre, at der ikke kommer fugt ind ved 

beslagene) 

• Eftersyn af tagkonstruktion fra loftrum (eftersyn af lægte- og spærkonstruktion at de er intakte og ubeskadiget) 

• Servicerapport (alle resultater samles i en rapport, som sendes til dig pr. mail) 

• 10% rabat på reservedele til dit solcelleanlæg (skulle uheldet være ude og dit solcelleanlæg melder fejl, så kan du købe 

reservedele af os og få 10% rabat – gælder hele abonnementsperioden). 

 

Udførsel af service 

Vi kontakter dig i maj måned via mail, hvor vi fastsætter dato og tidspunkt for hvornår vi forventer at udføre solcelleeftersynet. Det 

er vigtigt, at der på datoen for solcelleeftersynet er uhindret adgang til solcellepaneler, solcelleinverter samt loftrum. Såfremt der 

ikke er adgang på den aftalte dato, fremsendes faktura på forgæves kørsel.  

 

Tilmelding, ændring, varighed, overdragelse og opsigelse 

Denne kontrakt fornyes automatisk med 24 måneder hvert andet år den 1. april. Ændring af pakketype skal ske senest 14 dage før 

kontraktens udløb.  

Nærværende kontrakt er gældende for solcelleanlægget på den på kontrakten angivne adresse og kan til enhver tid overdrages til 

en evt. ny ejer af ejendommen. For denne kontrakt er køber forpligtiget til, at gøre sælger opmærksom på nye ejerforhold for 

ejendommen. 

Køber kan ophæve kontrakten med minimum 14 dages varsel før kontraktens udløb. EnergiElektrikeren ApS kan ophæve 

kontrakten med minimum 3 måneders varsel. Kontrakten kan ophæves af begge parter med øjeblikkelig virkning såfremt 

kontrakten misligholdes af modsatte part. 

 

Forbehold 

Abonnementet gælder kun privatkunder med solcelleanlæg på maksimalt 8 kWp. Abonnementet er kun gældende i Danmark på 

fastland og brofaste øer. For solcellepaneler monteret på tag, må taghøjden ved tagfod ikke overstige 4 meter og tagryg 12 meter 

fra terræn. Der skal være adgang til solcellepaneler, solcelleinverter og loftrum på servicedatoen. Prisen justeres i forhold til 

nettoprisindekset med en afvigelse på maksimalt 5%.  

 


