Her er dine fordele hos ENOVA A+
Varmepumper har mange fordele – den lave varmeregning, den minimale vedligeholdelse, din
boligs forbedrede energimærke og hermed højere ejendomsværdi, og så naturligvis den grønne,
bæredygtige varme. Fordelene som kunde hos ENOVA A+ er også til at få øje på:

En komplet pakke til en fast pris
Bestil din varmepumpe hos os, så står vi for resten: dit gamle anlæg, al VVS
og el, hjælp med BBR mv. Det er grøn livsstil gjort enkelt!

Et komplet forløb i stærkeste holdopstilling
Med høj faglighed, velafprøvede processer og stort personligt engagement
har vores hold for hver fase styr på alle aspekter af din installation.

Varmepumper fra toppen af Varmepumpelisten
Alle vores mærker og modeller giver dig en brugervenlig, effektiv og driftsikker kvalitetsløsning med høj ydelse også i vores krævende nordiske klima.

Fuld tryghed med 6 års totalgaranti
Større investeringer kræver ekstra tryghed. Derfor dækker vores totalgaranti alle eventuelle fejl både på varmepumpen og på installationen.

Fleksibel serviceordning
Med vores serviceaftale - Basis eller Udvidet - får du det årlige serviceeftersyn på varmepumpen og al den support, du har brug for i løbet af året.

Energilån op til 75.000 kr. til 0% i rente
Få adgang til markedets bedste finansieringsløsninger med rekordlav ÅOP,
uden sikkerhedsstillelse og med godkendelse fra dag til dag.

Kundetilfredshedsmålinger i særklasse
Vi knokler for at gøre dig 100% tilfreds, og det er ikke bare noget, vi siger. Vi
måler også hele tiden på det og deler gerne vores resultater og referencer.

Har du brug for rådgivning eller et konkret tilbud – kontakt os på 72 11 80 88

Her er dit forløb med ENOVA A+
To ting afgør din succes med en varmepumpe: et godt produkt og en god proces både før, under
og efter installationen. Derfor lægger vi vægt på processen sammen med dig som kunde. Det gør
vi for at sikre den højest mulige kvalitet i vores arbejde og løsninger – og for at du som kunde hele
vejen skal kunne tage så gode valg og føle dig så tryg og velinformeret som overhovedet muligt.

1. Rådgivning
Du får  Kursus o Webinar o Telefonkonsultation o Beregninger
Indhold  Dimensionering  VP-valg  Økonomi  Tilskud  Forbrug  CO2-regnskab

2. Løsning
Du får  Konsulentbesøg o Tilbud o Finansieringsmuligheder
Indhold  Løsnings-design  Pakke  Placeringer  Planlægning

3. Installation
Du får  Køreplan o Installationsproces
Indhold  Demontering  Varmepumpe  VVS- og el  Opstart + indregulering  Registrering

4. Support
Du får  Opstartsmøde o Evaluering o Kursus o Totalgaranti
Indhold  Betjening  Uddannelse  Tips og tricks

5. Service
Du får  Årligt eftersyn o Rådgivning o Beredskab o Hotline
Indhold  Vedligeholdelse  Kontrol  Optimering

