Serviceaftale
luft/luft varmepumpe

Tillykke med din nye varmepumpe!

Der tages forbehold for trykfejl. Denne PDF må ikke gengives hverken helt eller delvist, med mindre NovaSolar ApS har givet udtrykkelig tilladelse dertil

I forbindelse med installationen af din nye varmepumpe, vil vi tilbyde en lovpligtig serviceaftale, så du på den måde sikrer dig
at anlægget fungerer optimalt og at du opretholder producentens garanti.
Varmepumpen skal selvfølgelig vedligeholdes efter vejledningen, men derudover vil en serviceaftale og dermed et årligt eftersyn,
sikre dig at anlægget er sikkerhedsmæssigt i orden og opretholde ydeevnen, så ventilationen fungerer optimalt.
Vi gennemgår anlægget grundigt, og udfylder og opbevarer en servicerapport, så du på den måde kan have styr på anlægget.
Afkryds venligst i nedenstående felter, om du er interesseret i en serviceaftale eller ej, underskriv og indsend denne til os.
Hvis du ønsker en serviceaftale, vil denne efterfølgende træde i kraft, og vi kontakter dig for aftale om eftersyn af din
varmepumpe.

Dansk lovgivning stiller krav om et årligt serviceeftersyn:
Alle varmepumper med mere end 1 kg. kølemiddel, kræver et årligt eftersyn.
Ved tegning af lovpligtig serviceaftale, opretholdes producentens garanti.

Ja tak, jeg ønsker en serviceaftale - pris årligt kr. 995,Nej tak, jeg ønsker ikke en lovpligtig serviceaftale, og har derfor kun garanti i henhold til købeloven

Serviceaftale indeholder:
Generel gennemgang af varmepumpe, kontrol af samlinger, tæthedskontrol, kontrol af udblæsningstemperatur, evt. kontrol af
køl, rensning af filtre. Serviceaftaler for varmepumper der ikke er købt og monteret af NovaSolar er ikke inkl. evt. påfyldning af
kølevæske og andre reservedele.
Der tilbydes dermed opretholdt garanti, såfremt følgende punkter er opfyldt:
•
Varmepumpen er opsat og installeret af KMO cetificeret firma og montør
•
Varmepumpen er vedligeholdt i henhold til brugervejledningen
•
Anlægget er serviceret af autoriseret KMO montør, mindst én gang indenfor 12 måneder
•
Varmepumpen anvendes i henhold til de retningslinjer, som er beskrevet i brugsanvisningen
•
Varmepumpen er opsat og installeret i henhold til den medfølgende montageanvisning
•
Der er lovlig el-installation og 230V forsyning med jord, til varmepumpen
Navn:
Adresse:
Postnr. / By:
Tlf.:
Mail:
Varmepumpenavn:

Varmepumpetype:

Serienr. indedel:

Serienr. udedel:

___________________________________________________

___________________________________________________

Kundens underskrift

NovaSolar ApS

Tilbud på serviceaftale gælder ikke for varmepumper monteret på ikke-brofast ø.
Priserne er inkl. moms, vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
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