Bestillingsblanket
montering af varmepumpe
Bestillingen indsendes til Alaska A/S
Email: alaska@alaska.dk
Tel.: 59 43 15 10
Fax.: 59 43 15 14
Web: www.alaska.dk

Prisen for Standardmonteringen er kr. 3.795,- inkl. moms.
Montering af følgende anlæg: ____ stk. model: __________________________________
Kundeoplysninger:

Monteringsadresse (hvis denne er forskellig fra kundens adresse)

Navn: _____________________________ Navn: ___________________________________
Adresse: ___________________________ Adresse: _________________________________
Post nr. /by: _________________________ Postnr. By: _______________________________
Privat tlf.: ___________________________ Tlf.: _____________________________________
E-mail :_____________________________
Evt. arb. Tlf. nr.: ______________________
Kontaktperson samt træffetid: ____________________________________________________
Når denne blanket er udfyldt og Alaska A/S har modtaget den, vil kunden blive kontaktet af vort
servicecenter, hvor eventuelle spørgsmål kan blive afklaret og et tidspunkt for monteringen aftales.
(Monteringer udføres inden for normal arbejdstid)
Udendørsdel (Standardmonteringen)
 Placeres på jorden (anbefales - kræver et par havefliser)
 Monteres på en ydermur? (max 1,5 meters højde, kræver vægbeslag)
Andet__________________________________________________________________________
Hvilket materiale er ydermuren lavet af:

 Mursten  Træ  Andet____________

Standard monteringen omfatter:
• Som standard monteres udendørsdelen op til 4 meter fra indendørsdelen.
• Et hul på ca. Ø 68 mm bores gennem en ydermur til rør/slanger.
• Kabler samt afløb og kobberrør monteres af autoriseret kølemontør.

HUSK SIDE 2

• Tilslutning til en eksisterende stikkontakt inden for 1 meter fra indendørsdelen.
• Indendørsdelen monteres indvendigt på en ydervæg, inkl. beslag - højde max 2,5 mtr.)
• Kondensafløb føres til jorden eller afløb (op til 4 meter).

• Udendørsdelen tilsluttes og stilles på underlag (sokkel/vægbeslag kan tilkøbes)
NB. Denne løsning anbefales, da det mindsker støjniveauet væsentligt.
• Gennemgang af anlæggets funktioner.

Følgende er ikke inkluderet i monteringen:
• Ekstra rør, når indendørsdelen er mere end 4 meter fra udendørsdelen.
• Malerarbejde samt rengøring.
• Boring af hul i betonvæg eller andet armeret materiale
• Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med timeløn på kr. 620,-)
• Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene
for montøren.
•Monteringen gælder kun brofaste øer.
Generelt:
• Omtalte anlæg er på monteringsadressen og afregnet med forhandleren.
• Ved forgæves kørsel betales kr. 1.500,- (Evt. afbud senest to hverdage før)
Øvrige priser:
Ekstra arbejde afregnes med kr. 620,- pr. time
Kabelbakker á 2 meter, kr. 200,- pr. stk.
Ekstra rørføring (inkl. elkabel, kobberrør, kabelbakker og kølemiddel) over 4 meter mellem
indendørs- og udendørsdelen afregnes med kr. 500,- pr. meter.
Afregning
Afregning sker direkte til montøren på monteringsdagen, enten kontant eller pr. dankort.
Underskrift
Jeg er indforstået med og har gennemlæst ovenstående regler for montering af et klimaanlæg og
bekræfter med min underskrift, at de afgivne oplysninger er korrekte. Jeg er indforstået med, at
afregning skal ske kontant.

___________________________, den

/
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__________________________________
Underskrift

Alaska A/S
Fax til: 59 43 15 14
E-mail: alaska@alaska.dk
Rebslagervej 6B
4300 Holbæk
Ved eventuelle tekniske spørgsmål er De velkommen til at kontakte os.
NB! Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer

Pr. 01.04.2018

