
 

 
            Silovej 1, Assentoft 
           8960  Randers SØ 

             Tlf. 86 49 45 66 

Tæthedsgaranti 
 
Assentoft introducerer udvidet tæthedsgaranti, der omfatter 3 års tæthedsgaranti på alle nye siloer, leveret fra år 2010. 
 
Garantien omfatter – på arbejde, udført af Assentoft Silo - alle fuger på siloen, bundfugen og samlinger på snegle frem til 
gastæt opluk. 
Siloen skal i øvrigt anvendes og betjenes i henhold til gældende brugsvejledning. 
 
Garantien forlænges op til 10 år, hvis der tegnes en årlig serviceaftale (nedenstående) på siloanlægget . 
Såfremt serviceaftalen opsiges efter 3 år, men inden 10 år, ophører garantien ved opsigelsen. 
Servicearbejdet udføres i foråret eller efteråret, med start senest halvandet år efter levering af anlægget. 
 
Hvad omfatter garantien?   
Såfremt siloen konstateres utæt i tæthedsgaranti-perioden, udbedrer Assentoft Silo fejlen, og alle materialer samt 
arbejdsløn leveres uden beregning. 
Almindelige sliddele (gummimuffer, div. pakninger, snegle, sneglerør, lejer, gevindstykker og håndtag m.v.) faktureres 
særskilt til dagspris -10% rabat. 

Serviceaftale 
Service på silo (= trykprøvning af silo) 
Trykprøvning omfatter kontrol af, om siloen er tæt. Dvs. test af bundfuge, alle pakninger og snegle. 
Endvidere kontrolleres CO2 udstyr, vandsøjlemåler og el-opluk. Trykventiler renses. 
Indvendige snegle og gearkasse er ikke omfattet af trykprøvningen. 
Trykprøvningen vil blive udført inden for en aftalt periode. Der tages forbehold for vejrforhold. 
 
Service 
Service, udført af Assentoft Silo på maleblandeanlæg og transportanlæg, omfatter kontrol af gear, lejer, remme, kæder, 
sliddele - plus smøring og kontrol af olie. 
Vore servicemontører kommer inden for den aftalte periode og efterser dit anlæg.  
Der tages forbehold for vejrforhold. 
 
Kontakt 
Er der lavet en aftale omkring service eller trykprøvning, er der mulighed for at ringe til Assentoft Silo, uden weekend- 
og ferietillæg, når fabrikken er lukket. 
 
Reparation 
Eventuel reparation i forbindelse med service og trykprøvning afregnes til Assentoft Silos normale timepris. 
 
Rabat 
Der gives 10% rabat  på reservedele, der anvendes ved reparationer under denne serviceaftale. 
 
Service udføres på: 
Silo (= trykprøvning)  (  )            Antal siloer:                            . 
Maleblandeanlæg  (  )   
Transportanlæg  (  )                               
 
Pris på ovenstående service ekskl. moms                                    ___________                                                                                                   
 
Ønsket antal gange pr. år.                                                             ___________                                                                                                         
 
Tid på året (uge-måned)                                                                ___________ 
 
Kontrakten anses for fornyet med et år af gangen, såfremt ingen af parterne skriftlig har opsagt denne med 4 måneders 
varsel. Prisen indeksreguleres. 
 
Kontrakten træder i kraft ved underskriftsdato. 
 
Dato: _________ 
 
Kunde: _______________________                                Tlf. fastnet:                                      . 
Adr.:  
   _______________________                                Tlf. mobil:                                        . 
 
 _______________________                           E-mail adr.:                                     .  
 
Underskrift: _______________________  _____________________ 

    ASSENTOFT SILO A/S 
                                                                                                                       
Assentoft Silo ringer, før ankomst. 
Ejer, fodermester eller andre fra gården skal være til stede for gennemgang af anlæg og kvittere for 
gennemgang/antal timer.                                                  


