Trygghetsförsäkring
Kostnadsfri, 6-årig försäkring för din värmepump
Vi hoppas a du är nöjd med installaonen och a du kommer få många varma år med din nya värmepump.
Eersom vi på Thorén Värmepumpar vill a våra kunder är nöjda är vår förhoppning a du hör av dig om det är
något problem. Av samma anledning har vi e samarbete med försäkringsförmedlaren Arcc och erbjuder
llsammans med dem möjligheten a teckna en försäkring på din värmepump under de kommande åren.
Fyll i formuläret nedan noggrant llsammans med din installatör/leverantör och mejla eller posta det. För a
försäkringen ska träda i kra måste svarskortet skickas ll Thorén/Arcc senast en månad eer installaonsdatum. Om du har några frågor gällande försäkringen är du välkommen a kontakta oss eller Arcc på telefon
08-746 05 60, per epost info@arcc.se eller post Arcc, Box 2004, 141 02 Huddinge.
Privatperson Försäkringen är en självriskeliminering och avskrivnings-försäkring och gäller i 6 år. Den kompletterar din villa- eller hemförsäkring. Om en skada skulle inträﬀa vänder du dig ll di ordinarie försäkringsbolag
som reglerar skadan och i de ﬂesta fall drar av självrisk och åldersavdrag.
Vår försäkring ger dig självrisken (dock max 3 000 kr) samt eventuellt åldersavdrag åter. Dea är under
förutsäning a det är en skada som omfaas av maskinskademomentet i villa- eller hemförsäkringen och a
reparaonskostnaden översger självrisken
Juridisk person Denna försäkring tar vid när den tvååriga fabriksgarann tar slut och gäller i yerligare 3 år. Med
denna försäkring har du således e fullgo skydd i 5 år. Fullständiga försäkringsvillkor skickas ut llsammans
med oﬀerten.
Ja tack, jag vill ha en försäkring på min värmepump.
Privatperson Försäkringen ingår
Juridisk person Försäkringen är frivillig, oﬀert skickas

“Vår försäkring ger dig självrisk samt åldersavdrag åter.”
Namn __________________________________ Person/orgnummer _________________________________
Adress _________________________________ Fasghetsbeteckning ________________________________
Postnr _________ Ort ______________________________________________________________________
Telefonnummer ____________________________________________________________________________
Mailadress _________________________________________________________________________________
Installaonsdatum __________ Installerad produkt _______________ Antal kilowa ____________________
Energikälla _____________________ Serienummer ________________________________________________
Tillbehör ____________________ Typ ____________ Serienummer ___________________________________
Totalt pris (komple installaon) ________________ Installatör _______________________________________

MEJLA DIREKT!

(Genom a klicka här mejlar du sidan ll oss)

Du kan också skriva ut sidan och posta ll: Thorén Värmepumpar, Vintervägen 2, 870 16 Ramvik

