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Bromma 2022-09-08 
    Patrik Hellstrand 
    Danavägen 26 
  
    168 53 Bromma 
 
 

Härmed har vi nöjet att sända er vårt anbud avseende en luft/luftvärmeanläggning 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. 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. 
Nedan följer en specifikation på innehållet i vårt anbud: 
 
 
Pos. 1 Leverans och installation av luft/luftvärmepump Daikin Stylish 42AW, 

enligt bifogad specifikation. Valfri färg på innedelen, WiFi-styrning samt 
fjärrkontroll ingår. 

 
Pos. 2 Värmepumpen monteras på markstativ under uteplatsen på baksidan. 

Dräneringsslang med värmekabel, med anslutning till dagvatten, ingår. 
 
Pos. 3 Rörinstallation inklusive skyddande plastkanal ingår med 5 meter 

mellan inne- och utedel. 
 
Pos. 4 Håltagning genom trä- och tegelfasad ingår. 
 
Pos. 5 Elinstallation ingår med 5 meter. 
 
 
Totalpris enligt ovan:     37 511:- inkl. moms. 
Totalpris efter fullt ROT-avdrag:    34 135:- inkl. moms. 
 
 
 
 
 
 

http://www.energipartner.se/
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Eventuella tillkommande kostnader: 

 
Avstånd mellan ute- och innedel utöver 5 meter   863:- /m. inkl. moms 
Elarbete utöver 5 meter    313:- /m. inkl. moms 
Håltagning i betong /stenvägg    2 375:- inkl. moms 
Droppskål till utedel    750:- inkl. moms 
Kondenspump vid ej självfall av spillvatten  2 800:- inkl. moms 
Markställning vid montagehöjd över 2 meter  3 800:- inkl. moms 
 
 
Service Energipartner erbjuder service på din värmeanläggning såväl under som 

efter garantitiden. 
 
Garanti  3 års full entreprenadgaranti för hela anläggningen ingår. 
 5 års garanti på hela värmepumpen ingår. 
 När garantitiden är över, kan maskinskadeförsäkring tecknas upp till 16 

år.  
 
Betalnings- Vi fakturerar med betalningsvillkor 15 dagar netto, efter igångkörd  
villkor anläggning. 
 
Leverans- Vår leveranstid är för närvarande omkring 3-5 veckor. 
tid  
 
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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