INSTALLASJON AV VARMEPUMPE

– DU ER IVARETATT
Varmepumpen din blir installert av en
godkjent montør for kun 5990,-*
Du vil innen et par timer få en SMS med bekreftelse og informasjon om hvem
som er din installasjonspartner. De vil så kontakte deg innen 3 virkedager for å
avtale tidspunkt for monteringen. Med oss er du godt ivaretatt!

Du har kjøpt varmepumpe hos oss.
Hva skjer videre?

1.

AVTALE INSTALLASJON

I løpet av maks to virkedager vil du motta en telefon fra montør hvor
du avtaler når installasjonen av din nye varmepumpe skal skje. Husk at
du må ha varmepumpen klar hjemme hos deg. Vi hjelper deg
gi deg
opplæring i hvordan du bruker varmepumpen og funksjoner.

2.
3.

STANDARD INSTALLASJON*

Les igjennom listen over på hva standard installasjon
innebærer og gjør avtale om evtuelle tilleggstjenester.
Se listen til høyre.

OPPMØTE

Installatøren kontakter deg ca. 30 minutter før ankomst.
Husk at endring av avtale må skje senest kl. 14 dagen før
avtale.

* Standard installasjon inkluderer
:
• 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 inneog utedel inntil 4 m
• 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
• Boring i standard trevegg inntil 30 cm
veggtykkelse
• Brukerveiledning til kunden
• Kjøring inntil 25 km fra utsalgssted
Har du spørsmål om vilkår og
betingelser, eller priser for
tilleggstjenester kan du kontakte oss på
.

Spør oss om
riktig valg av
varmepumpe
til ditt behov!

PRISER EKSTRATJENESTER

VED MONTERING AV VARMEPUMPE

Trenger du hjelp til montering
utover standard installasjon?
Her er våre priser:
• Ekstra rør og strøm/signalkabel per meter, utover standard
• Ekstra vibrasjonsdempere, 4 stk
• Spesialbrakett for lav murvegg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veggterminal
90® Bend
Dryppanne m/ varmekabel
Tilslutningskabel 3 meter
Tilslutningskabel 7 meter
Markkonsoll
Ekstra kjølemedium R32, per gr.
Ekstra kjølemedium R410, per gr.
Kjerneborring
PVC bend starter
PVC kanaler per meter
Halvtak ink montering
Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming

550,535,785,490,109,135,3.300,180,360,1.590,5,6,3.500,205,205,1.395,1.495,-

* Standard installasjon inkluderer
:
• 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 inneog utedel inntil 4 m
• 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
• Boring i standard trevegg inntil
30 cm veggtykkelse
• Brukerveiledning til kunden
• Kjøring inntil 25 km fra utsalgssted
Har du spørsmål om vilkår og
betingelser, eller priser for
tilleggstjenester kan du kontakte oss på
.

Hos oss er
du godt
ivaretatt!

