Anders Jensen
Lillehedenvej 50
9850 Hirtshals

Kære kunde
Jeg skriver til dig for at fortælle, at jeg har solgt mit firma pr. 1. januar 2020
Gasservicedelen
Den del af min virksomhed bliver overtaget af energiselskabet OK.
Servicen varetages af OK’s datterselskab Lygas, som har mange års erfaring med service af gas- og oliefyr.
Jeg bliver selv en del af Lygas’ serviceteam, og OK varetager det administrative arbejde pr. 1. januar. Det
giver mig mulighed for at lave det, der giver mest værdi for mig - nemlig at besøge mine kunder og levere
en god service. Derfor kan det sagtens være, at det også bliver mig, der i fremtiden kommer ud til din
adresse og foretager eftersyn, hvis du bestiller ved OK, da jeg fortsat skal køre i området.
Af lovmæssige grunde skal du kontakte mig for at blive oprettet som kunde hos OK. Frem til den 31.
december 2019 kan du fortsat kontakte mig på 20 47 72 46, og så kan vi sammen oprette dig og finde en tid
til serviceeftersyn.
Efter den 1. januar, kan du kontakte mig på 20 96 32 02
Hvis jeg ikke træffes, er du velkommen til at kontakte OK på: 89 32 25 28
OK kan også hjælpe, hvis du har brug for akut hjælp til fyret uden for normal åbningstid.
Ringer du direkte til OK, er det en stor hjælp, hvis du oplyser, at du har været kunde hos mig.
Jeg håber at høre fra jer, så jeg fortsat kan foretage service hos jer i OK-regi.
VVS-delen
Den del er solgt til Bagterp VVS i Hjørring.
VVS-delen vil blive videreført at Bagterp VVS, som jeg varmt kan anbefale.
Bagterp VVS er et godt og kompetent firma, der sætter en ære i godt håndværk samt en god og nær
kundekontakt, ligesom jeg.
Bagterp VVS overtager min kundeportefølje på VVS-delen, så jeg håber I tager godt imod dem.
Bagterp VVS overtager mit telefonnr. 20477246 pr. 1. januar 2020.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet og tilliden gennem de sidste 19 år og ser frem
til at servicere ”mine” gaskunder fremover samt ønske Anders, Bagterp VVS held og lykke fremover.
Med venlig hilsen
VVS-MANDEN ApS
Frank

