Alla vill ha trygghet, och vi kan bli din!
Teckna ett serviceavtal med oss!

Vore det inte skönt
att slippa tanken
”vad ska jag göra om
värmepumpen slutar
fungera?”
Vi finns här för att
hålla koll på din
värmepumpsanlägg
ning.

187 20 Täby

20619422

För att säkerställa att din värmepump
arbetar optimalt år efter år och
levererar den maximala
energibesparingen, krävs det
regelbunden underhåll och service.

SVARSPOST

KG Karlssons Rörledningsfirma

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Ta hand om din värmepump

Tecknar du ett
serviceavtal med oss
får du tillgång till vår
jourtelefon.

Tel: 08- 755 16 05 www.kgkarlsson.se
Ritarslingan 11, 187 66 Täby

Vår duktiga serviceavdelning:

Service; en värmepump behöver, precis som en bil, regelbunden service för att fungera
optimalt i många år. Vi har servicepaket som ger dig som kund allra största trygghet. Vi
har professionell kunskap om alla modeller av värmepumpar från de ledande tillverkarna.

Villavärmepumpar; mer än en miljon villaägare har redan tagit beslutet. Villan värms med
kostnadseffektiv och förnybar energi som hämtas från berg, jord, vatten eller luft. Vilken
som är bäst beror just på dina förutsättningar.
Fastighetsvärmepumpar; allt fler större fastigheter och flerfamiljshus väljer värmepump
framför andra alternativ. Även här har vi mycket stor kunskap och kunderna spar mycket
pengar och miljö.

Klipp ut och skicka nedanstående beställning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våra tre specialområden är:

Tryggt och Enkelt
Teckna ett serviceavtal och låt våra servicetekniker utföra detta arbete åt
dig. Förutom vår kunskap om värmepumpar och dess delar, har vi de
verktyg och instrument som behövs för att utföra denna service på bästa
sätt. Vi håller koll på serviceintervallerna åt dig och kontaktar dig när nästa
besök närmar sig. Var gärna med på vårt servicebesök så får du möjlighet
att ställa frågor.

 Beställning serviceavtal:
Fabrikat:_______________________

Installationsår: _________________

Namn: ________________________

Adress: _______________________
Postadress: ____________________
Epost: ________________________

Serviceavtal-BAS 2420:*/servicetillfälle
BergvärmeLuft/Vattenvärmepump
 Varje år
 Vartannat år
Serviceavtal-TOTAL 3150:*/servicetillfälle
BergvärmeLuft/Vattenvärmepump

Tel Dagtid: ____________________

 Varje år

Mobil: ________________________

 Vartannat år

Datum: _______________________
Underskrift: ___________________
Namnförtydligande: ____________
*Pris gäller för 2017. För ev prisjustering se vår hemsida.

Personlig jourtelefon
ingår vid tecknande av
serviceavtal!

