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BEDSTE GARANTI I DANMARK: 
 
Varmepumpesalg ApS’s garanti adskiller sig markant fra øvrige udbydere i markedet, idet vores importør 
garanti gælder alle dele i varmepumpen - ikke bare kompressoren, som f.eks. ses hos de fleste andre 
forhandlere, samt på installationen giver de ikke længere end de påkrævede 2 års reklamationsret, - hvilket 
hurtigt kan give en meget stor regning, da arbejdsløn som bekendt er en stor udgift i Danmark.  
 
Ud over varmepumpens 5 års importør garanti på alle dele, er varmepumpesalg ApS også dækket ind under 
garanti på arbejdsløn, under udførelsen af garantien i de 5 år.  
 
Varmepumpesalg ApS giver 5 års garanti på installationen, så er du dækket helt ind.  
 
HVORDAN DÆKKER GARANTIEN: 
 
For at opnå de 5 års totalgaranti, skal der laves service eftersyn hvert 12. måned, indtil udløb af de 5 år. 
Service eftersyn er ikke inkluderet i varmepumpens pris men betales pr besøg. Med et service eftersyn sikrer 
du optimal drift af dit anlæg.  
 
Service eftersyn og evt. garantisager skal udføres af VarmepumpeSalg ApS, køber har selv ansvaret for at 
overholde de årlige eftersyn.  
 
Anlægget skal være monteret af Varmepumpesalg Aps, eller en af dennes henviste samarbejdes partner.  
 
5 års garanti gives ikke på selvmontager eller delmontager.  
 
HVAD DÆKKER GARANTIEN:  
 
Garantien dækker fejl og mangler der skyldes fabrikationsfejl og montage fejl.  
 
Garantien dækker omkostninger til arbejdsløn og reparation, reservedele samt kørsel.  
 
Garantien bortfalder, hvis eventuelle fejl og/eller mangler er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet, 
ved uautoriseret indgreb eller som følge af anden skadeforvoldende adfærd, der har medført 
fejlen/manglen. 
 
Du skal reklamere hurtigt efter, at du har konstateret fejlen/manglen.  
 
HVOR DÆKKER GARANTIEN:  
 
Garantien dækker i Danmark samt brofaste øer. Garantien gælder ikke for Grønland og Færøerne.  
 
Garantien gælder vores Panasonic Nordic serie, Samsung, Mitsubishi, LG, Elektrolux og Daikin varmepumper.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Varmepumpesalg ApS 


