Pakkepriser på jordvarmepumper 2019 (privatboliger)
Vælg en af vores tre pakker
Komplet: Til førstegangskøbere af jordvarme, hvor ENOVA A+ skal stå for hele pakken
Kombi: Til ”gør-det-selv-typen”, der selv vil stå for nedgravning af jordslangerne
Basis: Når din gamle varmepumpe skal udskiftes til en ny

Basis

Kombi

Komplet

Vaillant – tysk kvalitet til fordelagtige priser
flexoCOMPACT 52/4 (250 m jordslangeanlæg)

56.900

97.900

103.900

flexoCOMPACT 82/4 (400 m jordslangeanlæg)

59.900

109.900

119.900

flexoCOMPACT 112/4 (600 m jordslangeanlæg)

66.900

126.900

139.900

Bosch – ”bedst i test” jordvarmepumper med nyeste teknologi
Compress 7001i 2-8 kW (400 m jordslangeanlæg)

70.900

119.900

129.900

Compress 7001i 3-12 kW (600 m jordslangeanlæg)

74.900

131.900

144.900

Compress 7001i 4-16 kW (800 m jordslangeanlæg)

78.900

143.900

159.900

METRO THERM – populære og driftsikre dansk/svenske varmepumper
Metrosaver MB 6 (300 m jordslangeanlæg)

61.900

102.900

109.900

Metrosaver 6 MB F (300 m jordslangeanlæg)

69.900

110.900

117.900

Metrosaver MB 8 (400 m jordslangeanlæg)

64.900

115.900

125.900

Metrosaver MB 10 (500 m jordslangeanlæg)

67.900

122.900

133.900

Metrosaver MB 12 (600 m jordslangeanlæg)

71.900

132.900

145.900

Dette er inkluderet i pakkerne
 Jordvarmepumpe
 Varmtvandsbeholder og buffertank
 Fjernelse af nuværende varmeanlæg
 Tilslutning til boligens VVS-installationer
 Opstart og indregulerng
 Support vedr. BBR, tilskud, fradrag mv.
 Komplet VVS- og elinstallation
 Ansøgning og færdigmelding hos kommunen
 Ansøgning om energisparetilskud (indregnet i pris)
 Levering af materialer til jordslangeanlæg
 Etablering af jordslangeanlæg (nedpløjning)





6 års totaltgaranti
10 års forsikring (tilkøb, kun på Metro Therm modeller))
Serviceordning (tilkøb)
Adgang til energilån (fx 75.000 kr. til 0%)













































Om ENOVA A+ pakker og priser






Alle oplyste priser er vejledende, men dækker normalt 9 ud af 10 installationer. Priserne bliver bekræftet
ved et konsulentbesøg eller ved gennemgang af billeddokumentation.
Tillæg kan forekomme fx ved behov for ekstra hovedledning (over 10 m), ekstra rørtilslutning til
centralvarmen (over 2 m) mv. De samlede tillæg vil typisk ligge i intervallet 3-5.000 kr.
Alle priser er inkl. moms og på Kombi- og Komplet-pakkerne inkl. energisparetilskud.
Håndværkerfradraget (ca. 5-10.000 kr. efter skat afhængig af pakken) er ikke indregnet i priserne og kan
fratrækkes alle de anførte priser.
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, prisændringer mv.
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