Bilag 1: Vilkår for installering og montering av Varmepumpe
Forutsetninger for standard installasjon
Alle varmepumpene selges med standard installasjon inkludert og utføres av autorisert
forhandler/ Installatør. Når du har lagt en bestilling av en varmepumpe vil vi sende ordre
videre til Kimek AS.
Elektrisk installasjon inngår i standard installasjon.
Varmepumper, i standard installasjon inkluderes:
• Inntil 4 meter rørstrekk.
• Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
• Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm).
• Innedel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m.
• Ytterdel montert på knekter på grunnmur (maks 4 m fra innedel)
• En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra Installatørens forretningsadresse til
kunde maksimalt 25 km (50 km tur/retur)
Du vil bli kontaktet av Installatør i løpet av noen få dager for å avtale dato for installasjon og
for eventuelle avklaringer. Installatøren tar med seg varmepumpa og tilbehør til
installasjonen.
Når kan jeg ha behov for tillegg?
Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til
standard installasjon avtales og faktureres direkte av Installatøren.
Tenk igjennom plassering av både innedel og utedel. Hvis avstanden er lang mellom dem
kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden kan bruk av
stilas komme i tillegg.
Innedelen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for drenspumpe for å
fjerne kondensvann. Drenspumpe vil da komme i tillegg.
Hvilken type vegg skal hullgjennomføring gjøres i?
Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre.
Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe. Kostnaden blir fakturert direkte av
Installatøren
Rør utover 4 meter
Etterfylling av kjølemedium
Varmepumpe hus eller tak
Konsoll lav mur
Markstativ
Servicebil, km og kjøring utover 50 km tur/retur fra Installatørens forretningsadresse
Timer for arbeid utover standard montering
Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid.
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•

Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres
faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.

Nedenfor en ikke utfyllende liste over mulige tillegg som kan tilkomme:

•
•
•

Hull i trevegg/betongvegg pr stk Kr. 350 inkl. mva
Pr meter rørstrekk forlagt. Kr. 1 200 inkl. mva
Timepris ordinærtid (07 – 15) Kr. 1 000 inkl. mva
Km godtgjørelse Kr. 15k/km
Service og vedlikeholdsavtaler etter installasjon:
Installatør og Kjøper avtaler service og vedlikeholdsavtaler selv direkte seg imellom med
tanke på oppfølging og kostnader forbundet med dette.
Forutsetninger for standard montering
•

•

Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode
arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller
bruk av stige eller stillas.
Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet

For fullstendige kjøps- og avtalevilkår viser vi til Avtalevilkår Varmepumpe.
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