Trygg och prisvärd installation

Luft/luftvärmepump
005-353, 417-084 Se priset!
Installationskostnad

Från

1.299,-*

efter ROT-avdrag

Luftvärmepump SCJA 2518 3,72 kW 005-353

1. KÖP DIN QLIMA LUFT/LUFTVÄRMEPUMP

Luftvärmepump SCJA 4816 6 kW 417-084

Gör så här

2. VÄLJ EVENTUELLT TILLVAL
Markstativ eller väggkonsol
Vi har flera tillbehör till din nya luftvärmepump.
Spara pengar genom att köpa markstativ
(rekommenderas för träfasad) av oss direkt. Stativet
kan också köpas i samband med installationstillfället,
då som tilläggstjänst (se Inselo prislista).
Tänk på att ett fundament behöver förberedas innan
avtalat installationsdatum, om du vill få
värmepumpen monterad på markstativ.
Kanalpaket för täckning av kylrören
Hos oss kan du också köpa ett kanalpaket för att
dölja rören till värmepumpen. Köp det direkt av oss
för att undvika högre pris vid installationstillfället.

3. INSTALLATION

Enligt gällande lagstiftning måste installation av
denna produkt utföras av certifierad installatör.
Därför kommer du efter ditt köp av
luftvärmepump bli kontaktad av vår
installationspartner INSELO. Du kan vid denna
kontakt välja mellan två installationserbjudanden,
1) Komplett installation för 3 699:-(efter
ROT.avdrag) 2) om du önskar montera utedel och
innedel själv (gäller endast SC modeller) för att
sedan kontrolleras och driftsättas (anslutning av
köldmediekretsen) av INSELO för 1 299 kr (efter
ROT-avdrag)*.

*Gäller efter godkänt ROT-avdrag. Pris före ROT-avdrag 1856:- Priset avser kontroll av redan monterad anläggning, sammankoppling av köldmedia
anslutning samt test och driftsättning av anläggning. För standardinstallation, inklusive montering, installation och driftsättning gäller priset 3699:- efter
ROT-avdrag, pris före ROT-avdrag 4949:-. Installatören administrerar ev. ROT-avdrag. Kund ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag.
1
Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden. Installationen genomförs av lokala installatörer i samarbete med Inselo, samtliga
montörer är certifierade för arbete med köldmedier
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Villkor för Kontroll och driftsättning
Kontroll och driftsättning
Detta ingår i kontroll och driftsättning
•
•

•

•

•
•
•
•
•

20 km köravstånd från butik till Kund
Kontrollera att värmepumpens innedel är monterad korrekt
o Kontroll av avstånd mellan innedel och tak
o Kontroll av Infästning
Kontrollera att utedelen är monterad korrekt
o Kontroll av avstånd mellan utedel och vägg
o Montering av väggfäste/markstativ är korrekt
Kontrollera att rördragning är utförd korrekt
o Kontroll att böjradie på kylrören är korrekt
o Kontrollera vinkel/lutning på håltagning
o kontroll av att dräneringsslang sitter korrekt
Kontrollera att anläggningen ej har synliga skador
Anslutning av kylrör
Anslut stickpropp till befintligt eluttag
Driftsättning/test
Överlämna besiktningsprotokoll och garantibevis

Material som ingår i tjänsten
•

Inget material ingår i tjänsten

Ej inkluderat i tjänsten
•
•
•
•

Tjänsten innefattar ej någon montering/installation, utan enbart kontroll och driftsättning.
Framdragning och installation av eluttag, varken till innedel eller utedel.
Körning utöver 20 km från butik.
Borttagning av emballage och bortkörning till miljöstation.

Förutsättningar för kontroll och driftsättning
•
•
•
•
•

Kunden har själv förberett inför driftsättningen genom att montera innedel och utedel samt borrat hål och genomfört kylrör.
Installationsmomenten skall vara utförda i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Kunden måste ombesörja jordat uttag till nätsladden. Jordfelsbrytare är ett krav. Kunden ombesörjer också att uttagets säkring är rätt
dimensionerad för den avsedda lasten (Vissa värmepumpar kräver 16A)
Kunden eller annan myndig person skall vara hemma vid avtalad tid för uppdraget.
Inselo frånskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador som uppstår p.g.a. felaktig montering av Kunden i det fall detta inte går att visuellt
upptäckas i samband med uppdraget.
Uppdraget måste avbokas senast 48 timmar före avtalad tid för att undvika avgift för sen avbokning.

Avvikelser
•

Om förberedelser ej genomförts på rätt sätt kan detta leda till en icke godkänd installation. I detta fall erbjuds åtgärd av felet genom
1.
2.

Nyinstallation erbjuds vid annan tidpunkt
Åtgärd av specifikt fel genomförs vid samma tillfälle.

Om inte någon av ovanstående åtgärdsförslag godkänns har Inselo en anmälningsplikt gentemot Jula om att installationen ej är godkänd.

Villkor för Kontroll och driftsättning
Tilläggsprodukter och -tjänster
•

Om så krävs kan installatören justera delar av installationen enligt löpande timdebitering.

Fakturering av uppdraget
•

Inselo utför uppdraget enligt avtal med Jula. Inselo fakturerar kunden enligt prislistan nedan. Det formella avtalet om att utföra uppdraget är
mellan Kund och Inselo och du accepterar härmed detta dokument som giltigt avtal.

Priser kontroll och driftsättning
o

Alla priser angivna under denna punkt är angivna inklusive moms

Kontroll och driftsättning av värmepump med snabbkoppling
Art nr:
Produktnamn:
Pris före ROT*
417-083
Luft/luft-värmepump
Qlima SC-JA2516
005-353
Luft/luft-värmepump
Qlima SC-JA2518
1856: 417-084
Luft/luft-värmepump
Qlima SC-JA4816

Pris efter ROT**

1299: -

*Reservation för valuta- eller prisförändringar. För aktuellt pris se alltid gällande erbjudande eller besök produkten på www.Jula.se
**Pris för ROT-avdrag kan komma att förändras i det fall nya regler kring detta införs i Sverige.

Tilläggsprodukter, tjänster och arbete
Priser inklusive produkt och arbete

Pris

Specialfäste för montering på låg murvägg

590 kr

Håltagning i bränt tegel/mexitegel

890 kr

Håltagning i betong

3 500 kr

PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inklusive skarvar och vinklar

1 050 kr

Markstativ för montering av pumpen på marken

1 050 kr

Demontering av gammal värmepump (ej bortforsling)

1 500 kr

Pris för arbete
Montering av markstativ

270 kr

Montering av PVC-paket

400 kr

Extra arbete per timma

840 kr

Priser för produkt
Väggfäste

625 kr

Vibrationsdämpare

125 kr

Avgift
Följande avgifter kan tillkomma:
Resetillägg per km utöver 20 km från butik*
Avgift för sen avbokning eller att kunden inte är hemma vid överenskommen tid**
* (20 km köravstånd från närmsta Julavaruhus till Kund ingår i priset för uppdraget)
**(Ett uppdrag måste avbokas senast 48 timmar före avtalad tid för uppdraget för att undvika avgift för sen avbokning)

20 kr
1500 kr

Villkor för standardinstallation
Standardinstallation
Detta ingår i standardinstallation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 km köravstånd från butik till installationsplats
Installation av kylrör, strömkabel, signalkabel, dräneringsslang
Montering av värmepumpens innedel på insidan av yttervägg
Montering av värmepumpens utedel på betongmur
Håltagning i trävägg (upp till 30 cm väggtjocklek)
Packa upp och kontrollera produkten
Tätning av hålgenomföring i yttervägg
Test av produkt
Grundläggande instruktion i användning av produkten

Material som ingår i tjänsten
•

Inget material ingår i tjänsten

Ej inkluderat i tjänsten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Framdragning och installation av strömuttag till varken innedel eller utedel
Körning utöver 20 km från butik
Nödvändigt installationsmaterial utöver det som följer med pumpen
Specialkonsoller, plastkanaler eller annat tilläggsmaterial
Montering av värmepumpens innedel i höjd över 2 meter, på platser med svår åtkomst eller som inte ger nödvändigt öppet och fritt utrymme
för värmepumpen
Borrhål genom tegel- eller betongvägg
Kanal för rörgenomförning mellan värmepumpens innerdel eller utedel
PVC-kanaler med skarvar och vinklar
Borttagning av emballage och bortkörning till miljöstation

Förutsättningar för standardinstallation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se till att värmepumpen är på plats innan montören ankommer. Kunden eller annan myndig person skall vara hemma vid avtalad
installationstid
Utedel och innedel monteras på platser där det är fri åtkomst och goda arbetsförhållande för montören utan att montören måste krypa under
exempelvis låg terrass eller användning av stege/byggnadsställning krävs
Värmepumpens innedel placeras så att hål för rörgenomföring kan placeras direkt bakom enheten
Montering av utedel kräver 30 cm höjd. Utedelen monteras mellan 30 cm och 120 cm över marken.
Montering av värmepumpen på trävägg kan medföra vibrationer/oljud. Önskar kunden värmepumpen monterad på trävägg så kommer detta
inte vara en godkänd orsak till reklamation.
Om kunden önskar att få värmepump monterad på ett markstativ behöver kunden förbereda med ett fundament innan avtalat
installationstillfälle.
Vid installation av värmepump med snabbkoppling med färdiga rörlängder är avståndet mellan innedel och utedel begränsad av längden på
rören.
Kunden måste ombesörja jordat uttag till nätsladden. Jordfelsbrytare rekommenderas och krävs vid en nyinstallation. Kunden ombesörjer
också att uttagets säkring är rätt dimensionerad för den avsedda lasten (Vissa värmepumpar kräver 16A)
Byggteknisk information för håltagning och fästpunkter ska ges montören skriftligt och specificera vattenrör, elektriska ledningar och andra
saker som kan komma i konflikt med håltagning och fästpunkter under installationen.
Det är garanti på både produkt och montering. För att garantin ska gälla krävs det att installation är utförd av en certifierad installatör.
Inselo frånskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador som uppstår p.g.a. montering av värmepumpen relaterat till byggmässiga svagheter
och/eller bristfällig information som t.ex. dålig puts, spröd tegel, konflikt med rördragning och/eller elektrisk installation i eller på vägg, etc.
En installation måste avbokas senast 48 timmar före avtalad installationstid för att undvika avgift för sen avbokning.

Villkor för standardinstallation

Tilläggsprodukter och -tjänster
•
•
•

Leverantören erbjuder tilläggsprodukter och -tjänster som är relevanta för det specifika uppdraget. Detta kan vara tilläggsprodukter och tjänster som är nödvändiga för de lokala förhållanden som råder eller tilläggsprodukter och -tjänster som kunden önskar av estetiska skäl.
Leverantören erbjuder tilläggsprodukter och -tjänster i samband med tidsbokning, eller i samband med utförandet av tjänsten. Leverantören
fakturerar kunden direkt för tilläggsprodukter och -tjänster.
Tillägg som kan vara nödvändiga för att kunna genomföra installationen på grund av lokala förhållanden, inkluderar:
o Extra dragning av kylrör/signal/strömkabel (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
o Extra köldmedel (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
o Specialfäste för montering på låg murvägg
o Håltagning i bränt tegel/mexitegel
o Håltagning i betongvägg
o Extra arbete per timme

Ytterligare tjänster och produkter som kunden kan välja att köpa, bland annat:
o
o
o
o

PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inkluderat skarvar och vinklar
PVC-kanaler per meter (gäller inte för värmepumpar med snabbkoppling)
Markstativ för att montering av pumpen på marken
Extra vibrationsdämpare 4 st.

Fakturering av installation
•

Inselo utför installation enligt avtal med Jula. Inselo fakturerar kunden enligt prislistan nedan. Det formella avtalet om att utföra installation är
mellan dig och Inselo och du accepterar härmed detta dokument som giltigt avtal.

Priser standardinstallation
o

Alla priser angivna under denna punkt är angivna inklusive moms

Standardinstallation med snabbkoppling
Art nr:
Namn:
417–083
Luft/luft-värmepump
Qlima SC-JA2516
005–353 Luft/luft-värmepump
Qlima SC-JA2518
417–084
Luft/luft-värmepump
Qlima SC-JA4816
Standardinstallation utan snabbkoppling***
Art nr:
Namn:
004-810
Luft/luft-värmepump
Qlima S-JA2518
417-101
Luft/luft-värmepump
Qlima S-3425

Pris före ROT*
4949: -

Pris före ROT*
5340 kr

Pris efter ROT**
3699: -

Pris efter ROT**
3973 kr

*Reservation för valuta- eller prisförändringar. För aktuellt pris se alltid gällande installationserbjudande eller besök produkten på www.Jula.se
**Pris för ROT-avdrag kan komma att förändras i det fall nya regler kring detta införs i Sverige.
*** Produkter i denna kategori saknar snabbkoppling och måste vakuum-sugas.

Villkor för standardinstallation
Tilläggsprodukter, tjänster och arbete
Priser inklusive produkt och arbete

Pris

Extra dragning av kylrör/signal/strömkabel per meter

560 kr

Extra köldmedium per gram

1,25 kr

Specialfäste för montering på låg murvägg

590 kr

Håltagning i bränt tegel/mexitegel

890 kr

Håltagning i betong

3 500 kr

PVC-paket för standardinstallation (4 meter), inklusive skarvar och vinklar

1 050 kr

Markstativ för montering av pumpen på marken

1 050 kr

Demontering av gammal värmepump (ej bortforsling)

1 500 kr

Pris för arbete
Montering av markstativ

270 kr

Montering av PVC-paket

400 kr

Extra arbete per timma

840 kr

Priser för produkt
Väggfäste

625 kr

Vibrationsdämpare

125 kr

Avgift
Följande avgifter kan tillkomma:
Resetillägg per km utöver 20 km från butik*
Avgift för sen avbokning eller att kunden inte är hemma vid installationstidspunkt**
* (20 km köravstånd från närmsta Julavaruhus till installationsplats ingår i priset för standardinstallation)
**(En installation måste avbokas senast 48 timmar före avtalad installationstid för att undvika avgift för sen avbokning)

20 kr
1500 kr

