
Præsteboligen

Søndermarksvej 2

Sejet

8700 Horsens

T-
10

01
09

13

Tilbud på en miljøvenlig og
e�ektiv varmepumpe
- stor årlig besparelse, lang
levetid og nem at betjene.



 

 

Dato: 02-01-2022

Ref: Steen

Tilbudsnr: 10010913

Adr.: Vestergade 42, 8700 Horsens | CVR: 32330983 | Telefon: 75625889 | Email: vvs@stofanet.dk

Præsteboligen
Søndermarksvej 2
Sejet
8700 Horsens  

Vedr. tilbud til: Søndermarksvej 2, 8700 - luft/vand

Tilbud på ny varmepumpe

Kære Præsteboligen

Vi er glade for at kunne sende dig et tilbud på installation af en miljøvenlig varmeløsning, der både er let at
betjene, giver besparelser på varmeregningen og har lave driftsomkostninger.

Tilbuddet er lavet ud fra dit varmebehov og ønsker, de faktiske oplysninger om din bolig og de nuværende
installationer. Du får et overblik over, hvad det koster at få installeret den nye varmeløsning, hvilke
omkostninger der ikke er inkluderet i tilbuddet, og hvornår du kan forvente, at varmeløsningen er tjent
hjem. Det giver dig et godt beslutningsgrundlag for at vælge dit nye varmeløsning.

Hvis du har spørgsmål til tilbuddet, beregningerne eller behov for uddybende information, er du meget
velkommen til at ringe eller maile til os.

Hvis du accepterer tilbuddet, skal du underskrive og returnere det eller sende en mail med angivelse af
tilbudsnummer og din adresse. Alternativt kan du også ringe til os på telefonen.

Med venlig hilsen
Steen
John Jensen VVS & Blik ApS
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CTC EcoAir 610M
Produktbeskrivelse:

CTC EcoAir 600M er en serie af energie�ektive, modulerende og lydsvage luft til vand-varmepumper med
energimærke A+++.

CTC EcoAir 600M reducerer dine varmeudgifter med op til 80%. Varmepumpen producerer varme ved selv
ekstreme kuldegrader og varmt brugsvand på op til 65 grader.

Varmepumpen er udstyret med en modulerende kompressor, der automatisk tilpasser sig varmebehovet i
din bolig. Den automatiske afrimning sikrer mere varme, større e�ekt og længere levetid. Herudover
installeres CTC EcoAir 600M altid med en indendørs klimastyring, så du får den højst mulige besparelse.

CTC EcoAir 600M er en af markedets mest lydsvage varmepumper med et lydniveau på 51 dB(A). Den er
nem at betjene og kan styres via en app på din smartphone.

HUSK modulerende varmepumper skal sikres HPFI type B AC/DC.
Jf. Bygningsreglementet skal der monteres godkendt bimåler på varmepumper med årligt forbrug > 3.000
kWh.

Tilbudsindhold:

• Dit tilbud
• Sådan kommer du videre
• Produktliste

Energimærke produkt ved 55 °C: A++

Energimærkning brugsvand: B

EPREL: CTC EcoAir 610M



 

 

Dato: 02-01-2022

Ref: Steen

Tilbudsnr: 10010913

Adr.: Vestergade 42, 8700 Horsens | CVR: 32330983 | Telefon: 75625889 | Email: vvs@stofanet.dk

Pris for varmepumpen, installationen og 2 års Total Tryghed-serviceaftale er: 116.250,00 kr. inkl. moms for
hele installationen.

Her udgør arbejdsløn 16.250,00 kr. inkl. moms. Beløbet vil blive udspeci�ceret på fakturaen til eventuelt brug
for håndværkerfradragsordningen.

Prisen efter 2 år er 110.833,33 kr. inkl. moms. og er fratrukket:

• Håndværkerfradrag

Prisen er inklusiv:

Total Tryghed

Med varmepumpen følger en 2 års Total Tryghed-serviceaftale, som du har mulighed for efterfølgende at
forlænge op til 15 år.
Serviceaftalen indeholder:
• serviceeftersyn af din varmepumpe årligt
• gratis servicebesøg/tilkald af servicemontør
• arbejdsløn/kørsel
• gratis reservedele
Med en Total Tryghed-serviceaftale er du totalsikret imod uforudsete udgifter til driften af
din varmepumpe. Vi sørger for, at det lovpligtige periodiske eftersyn overholdes, og får du brug for hjælp til
din varmepumpe, er vi blot et opkald væk.

Prisen er eksklusiv:

Eventuelle ændringer i elinstallation eller elarbejder som fx ny eltavle.

Det er ex. elarbejde og evt. andre håndværkere.

Ex. evt. vvs arbejde i forbindelse med ændring af bryggers ( i forbindelse med opstilling af inderdel).

 

 

Hvis du accepterer tilbuddet, skal du underskrive og returnere det eller sende en mail med angivelse af
tilbudsnummer og din adresse. Alternativt kan du også ringe til os på telefonen.

Med venlig hilsen
Steen
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John Jensen VVS & Blik ApS
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Tilbuddet gælder til:

13/01-2022

Leveringsadresse:

Søndermarksvej 2

8700 Horsens

Betalingsbetingelser:

14 dage netto

Tilbudsaccept:

Dato:

 

Underskrift:
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Produktliste
Herunder kan du se tilbuddets varer:

Varenummer Produkt

134005 CTC EcoAir 610M

119516 Cirkulationspumpe Alpha2 25-60

127207 Installationskit antifrost

134366 Checkliste - CTC luft-vand

136518 CTC EcoZenith i255 L

137762 Unionsæt 1"

610320 VP, 0-24 KW - 2 ÅRS TOTAL TRYG

Fittings

Arbejdsløn


