
”Skönt att veta att 
värmepumpen alltid är 

optimerad & övervakad av 
proffs dygnet runt”  

 
Hans Svensson, Bromma 

Vill du öka din trygghet? 

För att säkerställa att din värmepump arbetar optimalt år efter år och 
Ievererar den maximala energibesparingen, krävs det regelbunden över-
vakning, injustering och underhåll. Låt oss utföra detta arbete åt dig  med 
hjälp av vårt trygghetsavtal. 
 
Maximera energibesparingen 
Genom att övervaka  och serva din värmepump samt analysera hur den arbetar, 
optimerar vi hela anläggningen för just dina förhållanden. Detta behöver göras 
regelbundet  för bästa driftekonomi och miljöbesparing. Vi säkerställer att din 
värmepump ger optimal prestanda och inte  drar mer energi än absolut nödvändigt. 
 
Kontinuerlig översyn förlänger livslängden 
Vår fjärrövervakning  kontrollerar  alla viktiga funktioner och kontrollpunkter  
dygnet runt, året runt. Eventuella fel kan därför åtgärdas innan de blir  
akuta problem.  Vid fel kontaktar vi dig genast och ger förslag till åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryggt och enkelt 
Förutom vår kunskap om värmepumpar och dess delar, så har vår övervakning de 
analysverktyg inbyggda som behövs för att dagligen kontrollera att din värmepump 
hela tiden fungerar optimalt - Tryggt och enkelt. 
 
Personlig service 
Som avtalskund har du gratis telefonsupport med våra servicetekniker, samt 
lägesrapport två ggr per år om värmepumpens status. Behöver du akuthjälp får du 
som avtalskund prioriterad, snabb och rätt service  till din värmepump.  
 
Rabatt på reparationer 
Som serviceavtalskund erhåller du 10% rabatt på reservdelar. På köpet minimerar du 
också drivenergin och förlänger värmepumpens Iivslängd. 

Routern som monteras i ditt 
pannrum, skickar värmepump-
ens driftdata via Internet till vår 
databas flera gånger per timme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den inbyggda ”virtuella service-
teknikern” analyserar och 
värderar erhållen  och lagrad 
driftsdata. Eventuella avvikelser 
eller larm presenteras direkt för 
din servicetekniker som då 
snabbt kan vidta åtgärder. 
 
Med dennaniformation kan vi 
göra en diagnos online och har 
tillgång till mer driftdata när en 
feldiagnos behöver ställas.  
Med hjälp av insamlad driftdata 
energioptimeras din värme-
pump, samt ni får en ökad 
driftsäkerhet.  

Så fungerar det! 

Då ska du teckna Energipartners trygghetsavtal! 

Energipartner AB   -   Höglandstorget 1   -  167 71 Bromma  -   08-80 28 05   -   kontakt@energipartner.se 



Jag har följande värmepump: 
 Berg/jordvärmepump Luftvattenvärmepump 
 Frånluftsvärmepump Annan:_______________________ 
 Installationsår:________ 
 

Jag beställer Energipartners Trygghetsavtal 

Vi optimerar din värmepump! 

Energipartners Trygghetsavtal 

Vanligt 
Serviceavtal 

 

Trygghetsavtal  
Energipartner 

 
Pris/år   1 500 -2 300 kr(1)   2 150 kr 

Besiktning på plats hos kund   varje år(2)   vart 3:e år 

Fri telefonsupport   x   x 

Hälsorapport från servicetekniker   vid besök   2 ggr/år 

Prioriterad kund vid akutservice, reparation   x   x 

Automatisk hälsokontroll dygnet runt av EasyServ (3)       x 

Larm & avvikelser rapporteras online direkt till servicetekniker       x 

Besparingstips årligen av din servicetekniker       x 

Möjlighet till optimering av energiförbrukning       x 

10% rabatt på reservdelar och reparationer       x 

Inkoppling via WiFi, 3G, fast anslutning       x 

Få hjälp med inställningar av värmepumpen online       x 

Egen kundinloggning via dator/mobil/läsplatta       x 

Viktiga händelser och driftsinformation lagras i kundinloggning       x 

Själv kunna ändra värmeinställningar från dator, mobil (4)       x 
(1) Vanligt förekommande serviceavtal/årskontroll i landet, pris per besök eller år och vad som normalt ingår     (2) Lite olika på olika serviceavtal 
hur ofta hälsokontrollen görs på värmepumpen (3) Värmepumpens drift loggas kontinuerligt dygnet runt. Ev avvikelser detekteras direkt och 
rapporteras till servicetekniker (4) Dessa funktioner beräknas lanseras under kvartal 3 2017 

Teckna vårt trygghetsavtal nu:         2 150 kr/år (179 kr/mån) 

Lägre förbrukning  –  Längre livslängd  –  Mer trygghet 

Professionell service och övervakning dygnet runt säkrar din besparing och ökar värmepumpens 
livslängd. En god investering i ökad trygghet. Nedan ser du skillnaden mellan vanligt förekommande 
serviceavtal på marknaden och vårt fjärruppkopplade Trygghetsavtal. 

Fyll i och skicka in talongen nedan, eller maila oss på  kontakt@energipartner.se 

Jag är intresserad och vill ha mer info, vänligen kontakta mig 

Mitt namn: ________________________________________________________ 

Adress: ___________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________ 

E-post: ___________________________________________________________ 

Energipartner AB 
Höglandstorget 1 
167 71 Bromma 

 
Plats  
för  

Porto 
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