CTC värmepumpar nu med 14-års Trygghet

14 års trygghet med
alla CTC Värmepumpar

En 6-årig trygghetsförsäkring ingår alltid vid köp av en CTC värmepump.
Trygghetsförsäkringen gäller hela anläggningen och börjar gälla i samma
sekund som värmepumpen blir installerad. Den kan sedan under 8 år
förlängas år från år mot en premie.
När du köper en värmepump CTC EcoHeat 400, CTC EcoPart 400 eller CTC EcoAir 400 ingår en
trygghetsförsäkring i 6 år, varav de tre första åren är en produktgaranti. Vid installation av en komplett
CTC värmepumpsanläggning omfattar trygghetsförsäkringen hela anläggningen, vilket innebär alla CTCkomponenter och CTC-tillbehör installerade vid samma tillfälle. Även energibrunn, kollektorinstallation och
varmvattenberedare omfattas. Detta ger tillsammans 6 års trygghetsförsäkring . Därefter får du som ägare ett
erbjudande om att förlänga trygghetsförsäkringen ytterligare, i upp till 14 år.

14 års Trygghet
Du som CTC kund ska känna full trygghet med oss som leverantör! Vi tillverkar alla våra värmepumpar med
komponenter av högsta kvalitet, och alla produkter genomgår rigorösa tester innan de lämnar vår fabrik.
_Men ibland kan tyvärr saker inträffa som ingen kunnat förutse.
Då är det bra att kunna erbjuda en av marknadens mest generösa trygghetsförsäkringar som täcker
oförutsedda händelser i upp till 14 år!
Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år
räknat från installationsdagen. Se vidare våra garantibestämmelser.
Trygghetsförsäkring: Utöver den 3-åriga produktgarantin enl ovan ingår en Trygghetsförsäkring som
gäller år 4-6. Den utgör ett komplement till din villaförsäkring som inkluderar maskinskada. Ersätter självrisk
och åldersavdrag du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar s k
maskinskada på din värmepump.
Den gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med ett registrerat företag.

Privatperson med villaförsäkring:
6 års trygghetsförsäkring ingår + 8 år som erbjuds = 14 års trygghet
• Trygghetsförsäkringen täcker självrisken och kostnader för åldersavskrivning.
Den förutsätter därför att du har och nyttjar en villa_försäkring med maskinskada
och att produkten är installerad.
Även reperationer som inte når upp till självrisken ersätts av CTC trygghetsförsäkring.
• Mer information om trygghetsförsäkring: se villkor för trygghetsförsäkringen.

Juridisk person/Företag:
5 års trygghetsförsäkring ingår + 9 år som erbjuds = 14 års trygghet
• För Juridisk person, som företag, organisationer och föreningar ingår
utöver den 3-åriga produktgarantin ytterligare 2-års trygghetsförsäkring i, totalt 5 år.
• Mer information om trygghetsförsäkring: se villkor för trygghetsförsäkringen.
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