Lägre driftskostnad
& längre livslängd
- när du kopplar upp din värmepump
med EasyServs fjärrövervakning

Låt en servicetekniker hjälpa dig hålla
koll på din värmepump dygnet runt

Kampanjpris

Precis som andra liknande maskiner är värmepumpar beroende
av tillsyn och service för att hålla längre och producera billig
värme. M.h.a EasyServ analyserar vi din värmepump dygnet runt
och vid ineffektiv drift får serviceteknikern larm direkt.
Med Easyserv fjärrövervakar vi din värmepump via en kommunikationsenhet som vidarekopplar den viktiga driftsinformationen till oss. På så vis fångas problem och fel upp innan de
hinner bli allvarliga och dyra att reparera.
På köpet kommer din värmepump att hålla längre och producera
miljövänlig värme till en lägre kostnad.

Just nu gäller priset 99kr/mån*
för dig som beställer Easyserv
Kampanj (Ord. pris: 149kr/mån)
Easyserv Kampanj innehåller:
- Easyserv kommunikationsenhet + montering.
- Kontinuerlig uppkoppling
mot servicetekniker.
- Prioriterad kund vid
reparationstillfällen.
- Daglig tillsyn och årlig
driftkontroll.
Kampanjen riktar sig till ägare av
både nya och äldre värmepumpar av märke IVT/Bosch,
Nibe och Thermia avsedda för
vattenburna värmesystem
Kampanjen gäller endast under
tidsperioden: 1/2-1/4 2017.
Installationskostnad på 1495kr
tillkommer.
*(99 kr/mån gäller under första året)

För mer information
besök: www.easyserv.se
Laholm: 0430-282 60
Halmstad: 035-299 53 10
Falkenberg: 0346-751 836
www.sydpumpen.se
info@sydpumpen.se

I samarbete med:

Ängelholsvägen 58 - 312 34 Laholm - 0430-282 60

Vi optimerar din värmepump!
Professionell service och övervakning dygnet runt säkrar din besparing och ökar
värmepumpens livslängd. En god investering i ökad trygghet. Nedan är allt uppräknat som
ingår i vårt förmånliga serviceavtal med EasyServ fjärrövervakning.

EasyServ Fjärrövervakning
Pris/månad* (rek. normalpris: 149 kr/mån)

Innehåll

99 kr/mån

- Onlineövervakning dygnet runt

x

- Lägre driftskostnad och längre livslängd

x

- Fri telefonsupport, vardag 8-17

x

- Prioriterad kund vid akutsituation

x

- Hälsorapport från servicetekniker

1 gång/år

- Egen kundinloggning via dator/mobil/läsplatta

x

- All viktig driftstatistik visas i kundinloggning

x

- Optimeringstips från servicetekniker

x

- Hjälp med värmeinställningar online

x

- Rabatt på reservdelar

x

- Rabatt på felsökning (hembesök)

x

Pris installation (komplett hårdvara för fjärruppkoppling)

1 495 kr

(*) Kampanjpris under år 1, därefter är priset enligt återförsäljarens prislista 129-149 kr/mån. Vissa ÅF tar betalt per år istället

Erbjudande!
Fjärrövervakning EasyServ
Beställ EasyServ fjärrövervakning nu: 99 kr/mån
Lägre förbrukning - Längre livslängd - Mer trygghet
Fyll i och skicka in talongen nedan, eller maila oss direkt på: info@sydpumpen.se
Jag beställer EasyServ fjärrövervakning
Jag är intresserad och vill ha mer info, vänligen kontakta mig

Plats
för
Porto

Jag har följande värmepump:
Berg/jordvärmepump

Luftvattenvärmepump

Frånluftsvärmepump

Annan:

Fabrikat/modell:
Installationsår:
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:

Sydpumpen AB
Ängelholsvägen 58
312 34 Laholm

