Standardinstallation av varmvattenberedare
Vi installerar olika sorters varmvattenberedare i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra
kunder ska vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt installatörer som är professionella och gör
fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.
Här hittar du information om vår installation av varmvattenberedare. Se till att du har koll på vad
som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har som kund.

ROT-avdrag
När du köpte installationen valde du installation
med eller utan rot. Om du köpte en installation
med rotavdrag, har du redan betalat ett lägre pris.
Vi står för kontakten med Skatteverket och du
måste därför informera oss om:
•

Ditt personnummer

•

Din fastighetsbeteckning

Bor du i en bostadsrätt måste du även informera
oss om:
•

Bostadsrättsföreningens organisationsnummer

•

Ditt lägenhetsnummer

Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller
kraven på rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela
rotavdraget har vi rätt att efterfakturera motsvarande
belopp.

En helhetslösning
Vi erbjuder en helhetslösning där installatören
monterar den nya varmvattenberedaren.
Material ingår i installationskostnaden med
rörlängd upp till 2,5 meter.

Vem installerar min
varmvattenberedare?
För att kunna hålla korta väntetider har vi
avtal med flera installatörer på de flesta orter.
Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har
kortast väntetid. Därför kan vi inte på förhand
säga exakt vem som kommer att installera just din
varmvattenberedare.
Efter lagd order inväntar du telefonkontakt från
utsedd installatör, för inbokning av en tid som
passar er båda!

Vad ingår i installationen?
Arbete

Ingår

Demontering av befintlig beredare

Ja

Montering av ny beredare

Ja

Inkoppling av beredare

Ja

Montering av ny tank

Ja

Inkoppling av tank

Ja

Grovstädning av installationsplatsen

Ja

Bortforsling av gammal varmvattenberedrae

Nej

Bortforsling av emballage

Nej

Montering av tillbehör

Nej

Information

Mot befintliga vattenanslutningar

Mot befintliga värmeanslutningar

Förutsättningar för installation
AC:n
ska finnas på plats vid installationstillfället
Förutsättningar
Varmvattenberedaren och eventuellt annat material som behövs för montering ska finnas på plats där arbetet ska utföras
Den plats där varmvattenberedaren ska monteras måste vara bärfast och det ska finnas tillräckligt med utrymme för installatören att arbeta på
Det ska finnas fungerande vattenavstängning som är lättåtkomlig
Väggdosa eller eluttag ska finnas framdraget i nära anslutning till installationsplatsen
Vid installation i flerbostadshus har du ansvar för att avisera samt informera boende angående avstängning av vatten
Vid installation i flerbostadshus har du ansvar för att vår installatör får tillgång till huvudavstängning samt att du vet vart den sitter
Installatören ska kunna nå platsen i egen bil

Eventuella avgifter för färja, parkering eller andra transportavgifter betalas av
kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen med egen bil måste
installation avtalas direkt med installatör

a Förberedelser för kund
Undanplockat och lättåtkomligt för installatör på installationsplats
Fungerande vattenavstängning
Lyfta in produkt till installationsplats
Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns
AC:n
på plats vid installationstillfället
Braska
attfinnas
veta
Om en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda och leder till utebliven installation så debiteras du som kund i form av en avgift
Gamla hål tätas med våtrumssilikon enligt Byggkeramikrådets riktlinjer. Vi friskriver oss från eventuella fuktskador orsakade av gammal
håltagning. Du som kund ansvarar för att följa leverantören av tätskiktets riktlinjer för tätning av gamla hål

