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Bromma 2022-05-18 
    Camilla Bäck 
    Ålstensgatan 47 
 
    167 65 Bromma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Härmed har vi nöjet att sända er vårt anbud avseende en bergvärmeanläggning i ert 
hem på ovanstående adress. 
 
Energipartner har ända sedan starten 1984 fokuserat på att spara energi i fastigheter, 
och vi har tusentals nöjda kunder. Tillsammans med vår partner IVT erbjuder vi 
skräddarsydda lösningar för din uppvärmning. Vi har alltid kundens bästa i fokus, 
och med egen personal har vi full kontroll över våra entreprenader. 
 
Energipartner är en totalentreprenör som tar ansvar före, under och efter 
installationen. Vi är av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, certifierat 
installationsföretag. Våra borrare är SITAC-certifierade. 
 
På följande sidor finner Ni en specifikation över innehållet i vårt anbud. 
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Vårt förslag baseras på ett uppskattat toppeffektbehov för värme och varmvatten om 
ca. 6,5 kW under ett normalår.   
 
Baserat på bifogad dimensionering, blir er framtida förbrukning för värme och 
varmvatten omkring 6 700 kWh per år. 
 
 
Pos. 1 Demontering och borttransport av nuvarande elpanna. 
 
Pos. 2 Leverans och installation av varvtalsstyrda bergvärmepumpen  

IVT Geo 608C, vit metall, enligt bifogad specifikation. 
 Värmepumpen är klar att ansluta till internet via wifi, för styrning och 

övervakning via kostnadsfri app.  
 
Pos. 3 Trådlös rumsgivare med display ingår. 
 
Pos. 4 Leverans och installation av Ngenic Tune vilket möjliggör styrning mot 

exempelvis elpris och väder. 
  
Pos. 5 Inbyggd varmvattenberedare i rostfritt stål. Kapaciteten är 300 liter. 
 
Pos. 6 Leverans och installation av nya expansionskärl i plåt för värme- och 

köldbärarsidan. 
 
Pos. 7 Borrning och slangsättning av energibrunn om totalt 170 meter. 

Borrningen sker enligt Normbrunn 16. 6 meter stålfoderrör ingår, 
eventuellt tillkommande foderrör debiteras med 950:- per meter. Borrkax 
omhändertages av oss. Grävning samt grovplanering ingår. 

 
Pos. 8 För installationen erforderliga rör- samt elarbeten inklusive material 

ingår. 
 
Pos. 9 Värmepumpen placeras pannrummet, borrning utmed framsidan enligt 

kvarterets borrplan. 
 
Pos. 10 Isolering av köldbärarrör samt håltagning genom yttervägg ingår. 

Påfyllning av miljögodkänd köldbärarsprit samt avluftning ingår. 
 
Pos. 11 Igångkörning. Kontroll av drift och funktion, luftning av värmesystemet 

vid installationstillfälle. Registrering av garantihandlingar. 
 
Pos. 12 Handhavandegenomgång och skötselanvisning ingår. 
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Pos. 13 Återkoppling inom sex månader, för uppföljning av driftprestanda och 

handhavandefrågor. 
 
 
Totalpris enligt ovan:    195 770:- inkl. moms 
Totalpris efter fullt ROT-avdrag:   180 620:- inkl. moms 
 
 
Borr- Hanteras av Energipartner, för er räkning.  
ansökan  
 
Service Energipartner erbjuder service på din värmeanläggning såväl under som 

efter garantitiden.  
 
Jour Våra kunder har tillgång till vår jourservice kvällstid samt helger under 

uppvärmningssäsongen – du kan alltså komma i kontakt med 
jourtekniker alla dagar vintertid.  

 
Garanti  3 års full entreprenadgaranti för hela anläggningen ingår. 
 6 års garanti på hela värmepumpen ingår.  
 6 års 24-timmars värmegaranti under värmesäsong ingår. 
 10 års garanti på kompressorn ingår. 
 När garantitiden är över, kan försäkring tecknas årsvis upp till 18 år.  

Se bifogad garantibroschyr för ytterligare information. 
 
Finansiering Tillsammans med vår partner Wasa Kredit erbjuds förmånlig 

finansiering av din värmepump. Se energipartner.se/raknesnurra/ för 
ytterligare information.  

 
Etik Energipartner har som medlem i Svenska kyl- & värmepumpföreningen 

åtagit sig att följa dess etiska regler.  Detta är en extra trygghet för alla 
våra kunder, se bifogad information. 

 
Betalnings- Vi fakturerar med betalningsvillkor 15 dagar netto, efter igångkörd  
villkor anläggning. 
 
Leverans     Vår leveranstid är för närvarande omkring 6-10 veckor, efter meddelat 

borrtillstånd. Under nu rådande omständigheter gällande våra 
leverantörers materialtillgång, kan leveranstiden med kort 
varsel förlängas. 
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Anbudets Detta anbud är giltigt 30 dagar från dagens datum. 
giltighet  
 
 
 
Det är nu min förhoppning att Ni skall finna vårt anbud fördelaktigt och avvaktar  
Ert ställningstagande. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Energipartner Sverige AB 

 
Per Lönnström 
Certifierad besiktningsman 
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