
Installasjon av varmepumpe – 
vår kompetanse, din sikkerhet!

Varmepumpen din blir installert av en 
godkjent montør for kun 5.990,-    *
Du vil bli kontaktet innen 7 virkedager av montør for å avtale tidspunkt 
for monteringen.

Hva skjer videre etter kjøp av varmepumpe?
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Avtale installasjon
Innen maks 7 virkedager vil du motta en telefon fra montør der du avtaler 
når monteringen av din nye varmepumpe skal skje. Husk at du må ha 
varmepumpen klar hjemme hos deg. Når montør ankommer vil han hjelpe 
deg med plasseringen av både inne- og utedek, samt gi deg opplæring i 
hvordan du bruker varmepumpen og funksjoner.

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. Kommer endringen senere 
vil dette utløse et bruddgebyr fra montørens side på 500,- + kjøring. Se 
vedlagte prisavtale.

Pris for standard installasjon: 
1 Innedel og utedel 5.990,- 

*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 (for mur)
• Elektrisk tilkobling mellom inne-  

og 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.  

Pris ut over 25 km 29,- per kilometer.  
(Se vedlagte prisavtale).

Har du spørsmål om vilkår og betingelser, eller 
priser for tilleggstjenester kan du kontakte oss 
på 22 81 27 70.

Spør oss om riktig valg av 
varmepumpe til ditt behov!



Priser tilleggstjenester 
ved montering av varmepumpe

Trenger du hjelp til montering utover 
standard installasjon?
• Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe fra 1 590,-

• Rør utover 4 meter fra 690,- pr meter.

• Etterfylling av kjølemedium fra 4,- pr gram.

• Konsoll lav mur fra 600,-

• Markstativ fra 1090,-

• Servicebil, km og kjøring utover 25 kilometer fra 29,- pr km inkludert

• Timerate for arbeid utover standard montering fra 1 190,- pr påbegynt 
time 

Pris for standard installasjon: 
1 Innedel og utedel 5.990,- 

*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 (for mur)
• Elektrisk tilkobling mellom inne-  

og 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.  

Pris ut over 25 km 29,- per kilometer.  
(Se vedlagte prisavtale).

Har du spørsmål om vilkår og betingelser, eller 
priser for tilleggstjenester kan du kontakte oss 
på 22 81 27 70.

Spør oss om riktig valg av 
varmepumpe til ditt behov!


