Bestill installasjon her:

(du betaler først etter utført installasjon)

Varmepumpe Installasjon

https://skjema.inselo.no/

Eller

fra kr 5495,- send SMS VP til 26070

send SMS: VP til 26070
Bekymringsfri Installasjon
At du er fornøyd er det
viktigste for oss!
→ Inselo gjennomfører over
80 000 installasjoner årlig.
→ Alle våre partnere er
sertifisert og forsikret!
→ Våre kunder scorer
oss 9,2 av 10.

Visste du!

Det er lovpålagt å bruke sertifisert installatør for å
installere varmepumpe og for å opprettholde garanti!

Inselo Installasjon AS, Skibåsen 33h, 4636 Kristiansand
Tlf: 23 96 63 43, support@inselo.no, www.inselo.no/installasjon, Org. nr: 915729010

1: Bestill installasjon

Bestill her: https://www.skjema.inselo.no
Eller send SMS: VP til 26070

2: Tids-booking og kvalitetssikring

Inselo tar kontakt med deg innen 2
arbeidsdager for å avtale en tid. Vi sender deg
en ordrebekreftelse etter bookingen.

3: Oppmøte

Installatøren kontakter deg ca 30 minutter før
ankomst. Han gjennomgår oppdraget med deg.
Husk endring av avtale må skje senest kl 14 dagen
før avtale.

4: Installasjonen

Den sertifiserte installatøren gjennomfører
installasjonen etter kvalitetssikrede
tjenestebeskrivelser.

5: Avslutning

Du signerer på arbeidsordren og mottar en
kvittering av oss samt en faktura av vår
fakturapartner Arvato innen en uke. Skulle du
ha spørsmål besøker du Inselo.no/support

Standard installasjon kroner 5495;
Våre partnere hjelper deg med å finne en god plassering av
både inne og utedelen, samt gi deg en enkel opplæring i
hvordan du bruker varmepumpens funksjoner.
Standard installasjon inkluderer:
●
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●
●
●
●
●
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●

Montering av innedel inntil 250 cm over gulv på innsiden av
yttervegg
Montering av utedel inntil 150 cm over bakkenivå
Inntil 4 meter rørstrekk
2 stk standard veggbraketter og 4 stk vibrasjonsdempere
Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m
1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
Boring i standard trevegg inntil 30 cm veggtykkelse
Test og igangkjøring av pumpen
Brukerveiledning til kunden
Kjøring inntil 20 km fra utsalgssted

Det forutsettes at du som kunde setter deg inn i våre vilkår og
betingelser, samt at du gjør deg kjent med våre priser for
tilleggstjenester og produkter: www.inselo.no/info/vp

Har du spørsmål tar du kontakt med oss her:
Inselo.no/support

