Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og
installering
I standard installasjonen er følgende inkludert:
Ferdig montert hos Kjøper, innebærer:
●

Inntil 4 meter rørstrekk

●

Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.

●

Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm). For hulltaking og gjennomføring i murvegg,
lecavegg, eller asbest kledning må tillegg påregnes.

●

Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel.
Maksimal høyde 2,5 m.

●

Maskinen leveres med nettledning på enten inne eller utedel (varierer med modell).

●

Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til lokale snøforhold.
Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,2 meter over bakken. (Det må være minst 30 cm betongmur
tilgjengelig for å kunne montere utedel).

●

En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra Leverandørens forretningsadresse til kunde
maksimalt 20 km.

Inkludert materiell:
●

Hull for gjennomføring i trevegg.

●

3 meter nettledning.

●

4 meter kabel mellom inne og utedel.

●

4 meter kjølemedierør, 4 meter drensrør.

●

4 meter plastkanal (inklusive bend ol).

●

4 stk vibrasjonsdempere.

●

1 stk veggfeste.

I tillegg vil man utover fakturering av standard installasjon kunne tilby:
•

Nedmontering og fjerning av Kjøpers gamle varmepumpe: 1090 kr.

Dette faktureres direkte av Leverandøren til Kjøper etter installasjon.

Priser og arbeid utover standard installasjon:
Arbeid og priser utover standard installasjon vil bli fakturert direkte fra Leverandør til Kjøper. Hva som er
inkludert i standard installasjon er nevnt over, for å være ekstra oppmerksom at hva som erfaringsmessig
kan komme i tillegg så nevnes:
●

Rør utover 4 meter.

●

Etterfylling av kjølemedium.

●

Konsoll lav mur.

●

Markstativ.

●

Servicebil, km og kjøring utover 20 km.

●

Timerate arbeid utover standard montering.

●

Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk/ vanskelig/ hard mur som fører til merarbeid.

●

Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske kostnader
ved bruk innleid av firma.

Dersom installeringsadressen ligger mer enn 20 kilometer unna Leverandørens forretningsadresse, har
Leverandøren en ensidig rett til å velge mellom å kansellere bestillingen. Levering kan kun foretas dersom
det blir avtalt mellom Leverandøren og Kjøper. Kjøper vil da måtte påregne at Leverandøren fakturerer
Kjøper et leveringsgebyr i tillegg til Kjøpesummen.

Service og vedlikeholdsavtaler etter installasjon:
Leverandøren og Kjøper avtaler service og vedlikeholdsavtaler selv direkte seg imellom med tanke på
oppfølging og kostnader forbundet med dette.

Forutsetninger for standard montering
●

De fleste varmepumper leveres med strømtilkobling på utedel, og må derfor ha stikkontakt i
nærheten av utedel. Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter
anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Kursen må dimensjoneres for den aktuelle
maskinen og plasseres innenfor 2 meter fra pumpens strømtilkoblingspunkt.

●

Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for
montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.

●

Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.

