Service på luft-luft varmepumper/luft vand/jordvarmeanlæg.
Ved minimum 5 husstande kan vi tilbyde følgende priser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luft/luft kr. 700 pr. Anlæg pr. Husstand (normalpris 845 kr.)
Luft/vand kr. 900 pr. Anlæg pr. Husstand (normalpris 1.195 kr.)
Jordvarme kr. 1.195 pr. Anlæg pr. Husstand (normalpris 1395 kr.)
Ved jordvarme sprit/brine 120 kr. pr. liter
Ved jordvarme/luft-vand filtre 50 kr. pr. stk.
Årligt serviceeftersyn indbefatter IKKE reparationer og udskiftning af reservedele.
Varmepumpesyn ApS bærer ikke garanti på anlæg, som ikke er leveret eller monteret af
Varmepumpesyn ApS
Varmepumpesyn ApS yder garanti på udført arbejde, såfremt skader opstår i forbindelse med
udført arbejde/service
Varmepumpesyn ApS er en KMO certificeret kølevirksomhed, som er Din sikkerhed for korrekt og
lovmæssig udført arbejde
Telefonisk gratis support 24 timer i døgnet 365 dage om året
Vagtordning mod gebyr – opstart incl. 1 time 5.500 kr., derefter timeløn 895 kr. pr. påbegyndt time.
Gældende efter kl. 16, søn- og helligdage
Udkald i alm. arbejdstid - kørsel 495 kr., derefter timeløn 795 kr. pr. påbegyndt time
Alle øvrige reservedele, samt forbrugsmaterialer vil være omfattet af meromkostning

Bestilling fremsendes på mail til info@varmepumpesyn.dk af tovholder
•
•
•
•
•

På bestilling bedes fuld navn, adresse, mailadresse, samt telefonnummer pr. husstand angivet
Ved minimum 5 husstande vil arbejde blive udført samme dage (flere dage afhængig af antal
husstande)
Service vil blive udført i slavisk rækkefølge
Betaling SKAL udføres straks efter fuldført arbejde - kreditkort eller MobilePay. Kvittering tilsendes
på mail. Rapport for udført arbejde udleveres til kunde
Der skal være adgang til alle husstande den aftalte dag. Ved afbud på dagen vil den reducerede pris
bortfalde ved evt. ny aftale
Alle priser er opgivet incl. moms, samt incl. kørsel ved alm. serviceeftersyn.
Varmepumpesyn ApS tager forbehold for evt. prisjusteringer.
Ved øvrige spørgsmål eller behov for vejledning, kan vi kontaktes på info@varmepumpesyn.dk eller
på +45 70400123.
Med Venligs Hilsen
Viktoria Volkova Albertsen
Varmepumpesyn ApS

