
  Vejby EL & VVS A/S 

Ovennævnte priser er incl. moms,  
vi tager forbehold for tryk fejl og prisændringer.   
 
 

Standard montering er, når inde del og yder del er ryg mod ryg  
gennem ydervæg og max 2,5 m i højde forskel! 
 

 Gennemboring af 1 stk. alm. mur, f.eks. mursten, letbeton, træ eller lign. 

 Inkl. 3 meter kølerør, kanalbakker, og tilslutning af dræn. 

 Inkl. opstilling af yderdel på vægbeslag max. 1 m højde eller stativ, såfremt kunden har forberedt 

underlag med fliser eller træ. 

 Inkl. ophængning af inde del. 

 Inkl. tilslutning til eksisterende 230 volt installation med jord, med fornøden effekt og max 3 meters 

afstand. 

Der beregnes ekstra for: 
 

 Kørsel udover max. 30 km afstand fra firmaets adresse - ekstra pr. km kr. 3,95 

 Forbrug af kølerør og kanalbakker udover 3 m, pr. m. kr. 437,50  

 Ekstra gennemboring af murværk. kr. 375,00 

 Jordspyd til ude del inkl. montering. kr. 625,00 

  El-kabler udover 3 meter, pr. meter. kr. 22,50 

 Dræn/kondenspumpe, hvis nødvendig pr. stk. kr. 2.250,00 

 Sikkerhedsafbryder, udendørs. kr. 356,00 

 Flisebelægning under yderdel. kr. 812,50 

 El-arbejde, efter regning. 

 Hul boring i beton, hvis nødvendigt, efter regning. 

 Brug af lift, efter regning. 

 GSM modul for fjernbetjening af varmepumpe, efter regning. 

 
Dansk lovgivning stiller krav om et årligt service eftersyn: 
 
Alle varmepumper med mere end 1 kg. kølemiddel, kræver et årligt eftersyn. Panasonic yder 5 års  
produktgaranti, men tegner du en serviceaftale opnår du 5 års totalgaranti. Så gælder garantien  
også din el-installation til varmepumpen og dækker samtidig arbejdsløn ved garantireparationer. 
 
 
Serviceaftale indeholder: 
Generel gennemgang af varmepumpe, kontrol af samlinger, tæthedstest, måling af strømforbrug, 
måling af udblæsnings temperatur, evt. kontrol af køletryk, rensning af filtre og eventuel udskiftning  
af Nanoe-G enhed. Serviceaftalen er ikke incl. evt. påfyldning af kølevæske og andre reservedele. 


