
GÖR SÅ HÄR:

1. Köp din Anslut luft-/luftvärmepump  
direkt i varuhuset

2. Välj eventuella tillval

 MARKSTATIV ELLER VÄGGKONSOL

 Om man önskar montera utomhusdelen på markstativ 

 (rekommenderas vid yttervägg av trä) köps detta likaså i 

 Julavaruhuset. Du som kund monterar själv stativet på vald 

plats före installationstillfället. Alternativt kan markstativet 

samt montering av det samma köpas i samband med 

 installationstillfället mot tillkommande kostnad enligt 

prislista. Tänk på att om du önskar att få sin värmepump 

monterad på ett markstativ behöver du förbereda med ett 

fundament innan avtalat installationsdatum.

 KANALPAKET FÖR TÄCKNING AV KYLRÖREN

 PVC-Kanalpaket kan du givetvis också köpa i ditt Julavaruhus,

 alternativt i samband med installationstillfället mot 

 tillkommande kostnad enligt prislista.

3. Gör en intresseanmälan på www.hefos.se
 För intresseanmälan och fullständiga villkor för

 standardinstallation besök www.hefos.se.

Full garanti på både produkt och installation!
Köp värmepumpen hos Jula och få den installerad av certifierad installatör från HEFOS

DET HÄR INGÅR I 
STANDARDINSTALLATIONEN

1. Montering av inomhusdel på ytterväggens insida.

2. Montering av utomhusdel på väggkonsol på yttervägg 
(max 1,5 m ovan mark) alternativt på markstativ förberett  
av kunden.

3. Håltagning i lättvägg samt genomföring, sammankoppling 
av enheter anslutning av kondensvattenledning och elkabel 
mellan enheterna samt tätning av väggenomföring. 
Standardinstallationen inkluderar installation av isolerade 
köldmediumrör upp till 5 meter. Önskas längre avstånd 
mellan enheterna kan extra rördragning köpas till från 
Hefos enligt fast prislista per meter inklusive arbete.

Resa ingår upp till 50 km enkel väg i förhållande till 
närmsta Jula-varuhus (överskjutande resväg samt eventuella 
tilläggsarbeten debiteras enligt Hefos standardprislista, se 
www.hefos.se)

Driftsättning av anläggning  
samt grundläggande genom- 
gång av systemet med kund.

Notera att följande grundläggande förutsättningar skall vara uppfyllda: 

Installationen förutsätter att det i finns 1 st 10 A-uttag med separat säkring och 

jordfelsbrytare framdraget. Tilläggsarbeten för andra typer av installationsbehov utförs 

av Hefos löpande mot avtalat tim- och materialpris.

Se priset!Installationskostnad3.730,-
efter ROT-avdrag*

Erbjudande!

* Installationen avser Anslut 416-117 efter godkänt ROT-avdrag. Pris utan ROT är 4.990,-

Installatören administrerar ev. ROT-avdrag.  
Kund ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag.  

Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden Slutkunden.

För fullständig prislista, mer information om vad som ingår i  
installationen, samt villkor och förutsättningar för leverans av  
tjänsten, besök din Anslut-produkt på jula.se. Klicka sedan på 
fliken Dokument.


