Vill du bli
Edekylambassadör?
Så här gör du: Gå in på www.edekyl.se,
klicka dig vidare som privatperson.
Förmedla ett lead som mynnar i en affär.
Det här får du: När du skickat in ett lead
som visar sig mynna ut i en affär, så får du
ett års serviceavtal gratis av oss.

Verkstadsgatan 1, 702 27 Örebro
Tel: 019-24 00 30, www.edekyl.se
Servicetekniker finns tillgänglig för akuta fel efter ordinare
arbetstid till kl 20:00 samt mellan kl 10:00-18:00 på helger.

Klipp ur och skicka in redan idag! Portot är betalt!

!

q Ja tack! Jag vill beställa en Servicekontroll, kostnad 2 595 kr
q Ja tack! Jag vill beställa ett Serviceavtal, kostnad 99 kr/mån
q Jag har en Thermia värmepump
q Annat fabrikat .........................................................................
Namn ..............................................................................................................................................
Adress ............................................................................................................................................
Postadress ......................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................................
E-post .............................................................................................................................................

Örebro

SVARSPOST

!

Thermia Servicekontroll &
Thermia Serviceavtal
Med rätt underhåll av din värmepump, fortsätter den att
gå och gå dag efter dag. Det ger trygghet året om.

Vill du bli
Edekylambassadör?
Så här gör du: Gå in på www.edekyl.se,
klicka dig vidare som privatperson.
Förmedla ett lead som mynnar i en affär.
Det här får du: När du skickat in ett lead
som visar sig mynna ut i en affär, så får du
ett års serviceavtal gratis av oss.

Flygfältsgatan 6A, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-647 84 20, www.edekyl.se
Servicetekniker finns tillgänglig för akuta fel efter ordinare
arbetstid till kl 20:00 samt mellan kl 10:00-18:00 på helger.

Klipp ur och skicka in redan idag! Portot är betalt!

!

q Ja tack! Jag vill beställa en Servicekontroll, kostnad 2 595 kr
q Ja tack! Jag vill beställa ett Serviceavtal, kostnad 99 kr/mån
q Jag har en Thermia värmepump
q Annat fabrikat .........................................................................
Namn ..............................................................................................................................................
Adress ............................................................................................................................................
Postadress ......................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................................
E-post .............................................................................................................................................

Skarpnäck

SVARSPOST

!

Thermia Servicekontroll &
Thermia Serviceavtal
Med rätt underhåll av din värmepump, fortsätter den att
gå och gå dag efter dag. Det ger trygghet året om.

Vill du bli
Edekylambassadör?
Så här gör du: Gå in på www.edekyl.se,
klicka dig vidare som privatperson.
Förmedla ett lead som mynnar i en affär.
Det här får du: När du skickat in ett lead
som visar sig mynna ut i en affär, så får du
ett års serviceavtal gratis av oss.

Ringborregatan 1A, 721 34 Västerås
Tel: 021-14 04 00, www.edekyl.se
Servicetekniker finns tillgänglig för akuta fel efter ordinare
arbetstid till kl 20:00 samt mellan kl 10:00-18:00 på helger.

Klipp ur och skicka in redan idag! Portot är betalt!

!

q Ja tack! Jag vill beställa en Servicekontroll, kostnad 2 595 kr
q Ja tack! Jag vill beställa ett Serviceavtal, kostnad 99 kr/mån
q Jag har en Thermia värmepump
q Annat fabrikat .........................................................................
Namn ..............................................................................................................................................
Adress ............................................................................................................................................
Postadress ......................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................................
E-post .............................................................................................................................................

Västerås

SVARSPOST

!

Thermia Servicekontroll &
Thermia Serviceavtal
Med rätt underhåll av din värmepump, fortsätter den att
gå och gå dag efter dag. Det ger trygghet året om.

Vill du bli
Edekylambassadör?
Så här gör du: Gå in på www.edekyl.se,
klicka dig vidare som privatperson.
Förmedla ett lead som mynnar i en affär.
Det här får du: När du skickat in ett lead
som visar sig mynna ut i en affär, så får du
ett års serviceavtal gratis av oss.

Sprängstensgatan 1D, 603 79 Norrköping
Tel: 011-36-85-00, www.edekyl.se
Servicetekniker finns tillgänglig för akuta fel efter ordinare
arbetstid till kl 20:00 samt mellan kl 10:00-18:00 på helger.

Klipp ur och skicka in redan idag! Portot är betalt!

!

q Ja tack! Jag vill beställa en Servicekontroll, kostnad 2 595 kr
q Ja tack! Jag vill beställa ett Serviceavtal, kostnad 99 kr/mån
q Jag har en Thermia värmepump
q Annat fabrikat .........................................................................
Namn ..............................................................................................................................................
Adress ............................................................................................................................................
Postadress ......................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................................
E-post .............................................................................................................................................

Norrköping

SVARSPOST

!

Thermia Servicekontroll &
Thermia Serviceavtal
Med rätt underhåll av din värmepump, fortsätter den att
gå och gå dag efter dag. Det ger trygghet året om.

Vill du bli
Edekylambassadör?
Så här gör du: Gå in på www.edekyl.se,
klicka dig vidare som privatperson.
Förmedla ett lead som mynnar i en affär.
Det här får du: När du skickat in ett lead
som visar sig mynna ut i en affär, så får du
ett års serviceavtal gratis av oss.

N. Oskarsgatan 27C, 582 73 Linköping
Tel: 013-31 05 80, www.edekyl.se
Servicetekniker finns tillgänglig för akuta fel efter ordinare
arbetstid till kl 20:00 samt mellan kl 10:00-18:00 på helger.

Klipp ur och skicka in redan idag! Portot är betalt!

!

q Ja tack! Jag vill beställa en Servicekontroll, kostnad 2 595 kr
q Ja tack! Jag vill beställa ett Serviceavtal, kostnad 99 kr/mån
q Jag har en Thermia värmepump
q Annat fabrikat .........................................................................
Namn ..............................................................................................................................................
Adress ............................................................................................................................................
Postadress ......................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................................
E-post .............................................................................................................................................

Linköping

SVARSPOST

!

Thermia Servicekontroll &
Thermia Serviceavtal
Med rätt underhåll av din värmepump, fortsätter den att
gå och gå dag efter dag. Det ger trygghet året om.

Vill du bli
Edekylambassadör?
Så här gör du: Gå in på www.edekyl.se,
klicka dig vidare som privatperson.
Förmedla ett lead som mynnar i en affär.
Det här får du: När du skickat in ett lead
som visar sig mynna ut i en affär, så får du
ett års serviceavtal gratis av oss.

Spikgatan 5, 753 23 Uppsala
Tel: 018-69 28 40, www.edekyl.se
Servicetekniker finns tillgänglig för akuta fel efter ordinare
arbetstid till kl 20:00 samt mellan kl 10:00-18:00 på helger.

Klipp ur och skicka in redan idag! Portot är betalt!

!

q Ja tack! Jag vill beställa en Servicekontroll, kostnad 2 595 kr
q Ja tack! Jag vill beställa ett Serviceavtal, kostnad 99 kr/mån
q Jag har en Thermia värmepump
q Annat fabrikat .........................................................................
Namn ..............................................................................................................................................
Adress ............................................................................................................................................
Postadress ......................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................................
E-post .............................................................................................................................................

Uppsala

SVARSPOST

!

Thermia Servicekontroll &
Thermia Serviceavtal
Med rätt underhåll av din värmepump, fortsätter den att
gå och gå dag efter dag. Det ger trygghet året om.

Din investering i en värmepump från
Thermia lönar sig dag för dag, år för år.
Och bakom din värmepumpslösning står
vi som certifierad återförsäljare och tar
ett helhetsansvar, från installation till
support, garanti och service.

Förläng värmepumpens effektivitet och livslängd
Din värmepump har förutsättningen att hålla i flera decennier, men precis
som all avancerad teknik behöver den underhållas. Med återkommande
tillsyn ger du din värmepump de bästa tänkbara förutsättningarna att jobba
effektivt dag efter dag, år efter år. Vi rekommenderar att service utförs med
en intervall på 3 - 5 år.
Servicekontroll
•
•
•
•
•

Ger din värmepump ännu längre livslängd.
Säkerställer maximal verkningsgrad och besparing.
Värmepumpen injusteras exakt efter husets värmebehov,
då detta kan ändras över tid.
Minimerar risken för oväntade fel och driftstopp.
Ger dig extra trygghet genom servicekontroller strax innan
garanti- och försäkringstiden går ut.

Har du annat fabrikat
på din värmepump?
Självklart servar vi din
värmepump ändå!

Serviceavtal
- Trygga din investering och maximera din besparing
Som extra trygghet så kan vi erbjuda er ett serviceavtal som är anpassat emot
de garantier och försäkringar ni erhållit vid köpet av er värmepump. Serviceintervallen är 3 år och service görs år 3, innan garantin löper ut samt år 6, innan
det är dags att förlänga försäkringen. Därefter görs servicebesök med 3 års
intervall.
Servicebesöket utförs av våra specialutbildade servicetekniker som kontrollerar
värmepumpens alla funktioner samt mäter upp kylkretsen så att ni säkerställs rätt
prestanda. Självklart får ni ett protokoll på utförd service.
Avtalskunder har dessutom tillgång till en dygnet runt-bemannad larmcentral,
året om. Här hjälper vi er med frågor kring er värmepump och säkerställer
eventuella åtgärder från en av våra servicetekniker.
Fördelar för dig som avtalskund:
•
•
•
•
•

Tillgång till dygnet runt-bemannad larmcentral öppen året om.
Vi tar hand om service och serviceintervaller.
Reducerad utryckningskostnad.
Bra dokumentation med full inblick på din anläggning för tryggt ägande.
10 % rabatt på reservdelar.

Avtalsvillkor finns på vår hemsida www.edekyl.se/privatperson

Frankeras ej.
Mottagaren betalar
portot.

Edekyl och Värme AB
SVARSPOST
20742395
708 00 Örebro

