
Bosch Gasfyrservice
Få glæde af udvidet garanti 

Med eftersyn på dit gasfyr
forlænger du fyrets levetid 
og undgår unødige driftsstop



Hvad er fordelene ved en serviceaftale med Bosch?
Hos Bosch får du en serviceaftale direkte med producenten af dit gasfyr. 
Servicebesøget udføres af vores dygtige og kvalificerede serviceteknikere samt 
servicepartnere, hvis niveau matcher det høje uddannelseskrav hos Bosch. 
Derfor er du sikret en pålidelig service af høj kvalitet. 

Service - ikke kun en anbefaling.
Service på dit gasfyr er ikke kun en anbefaling til dig som boligejer - det er 
også en betingelse for at kunne gøre brug af den udvidede garanti. 
Et nyt gasfyr udnytter energien optimalt og dermed også bedst økonomisk. 
Derfor er det vigtigt, at dit gasfyr får regelmæssigt eftersyn, så både 
effektiviteten opretholdes og unødige driftstop undgås.

En serviceaftale med Bosch sikrer, at du får optimal udnyttelse af dit 
gasfyr og ikke udleder unødig CO₂.
Et gasfyr er i dag et højteknologisk produkt, som løbende skal efterses, så det 
kan blive renset, og slidte dele kan udskiftes. På den måde stopper fyret ikke 
utilsigtet. Med en serviceaftale fra Bosch holder vi og vores servicepartnere 
dit gasfyr i orden året rundt, så du undgår ubehagelige overraskelser og dyre 
reparationsudgifter.  



Servicepakker og priser
Indholdet af et servicebesøg afhænger af, hvilken service-
aftale du vælger.  
 
Hos Bosch har vi 2 forskellige servicepakker: 

Basis
Vi udfører fast planlagt serviceeftersyn af din gaskedel i 
perioden med et fast interval på 1 eller 2 år, eller vi kontakter 
dig, når det er tid til et eftersyn. 

Udvidet
Vi udfører fast planlagt serviceeftersyn af din gaskedel i 
perioden med et fast interval på 1 eller 2 år.

På vores hjemmeside bosch-climatepartner.dk/service kan du 
læse mere om de enkelte serviceaftaler og betingelserne. 
Her kan du også bestille online. 
Alternativt kan du ringe til os på telefonnummer: 70 20 88 25.

Servicepakker Bosch Basis Bosch Udvidet

Hovedserviceeftersyn ✓ ✓

Tilkald og Teknisk assistance i og 
uden for varmesæsonen ✓ ✓

Inkl. arbejdstid og kørsel ved 
udskiftning af reservedele ÷ ✓

Mulighed for fjernsupport ÷ ✓

Pris fra 1.700 pr. eftersyn 1.510 pr. år

Ved større anlæg og specielle løsninger, herunder kaskadesystemer, bivalente 
anlæg og solvarmesystemer, kan servicetilbud indhentes pr telefon.

Abonnement er med vagtordning fra kl. 8-20 i fyringssæson 
fra 1. oktober til 30. april.



Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1 
2750 Ballerup 
Tlf. 44 89 84 80
DANMARK

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag  var korrekte, da den blev trykt. 
Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tids punkt, 
at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. Januar 2022..


