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Hierbij doen wij u een prijsopgaaf toekomen voor het preventief onderhoud van uw warmtepompinstallatie.
Verwarming, koeling, warm water of frisse lucht hebben een belangrijke invloed als het gaat om wooncomfort.
Comfort mag echter nooit ten koste gaan van veiligheid of energieverbruik. Regelmatig onderhoud aan uw
toestel(len) zorgt voor een veilige werking, lagere stookkosten, een kleinere kans op storingen en een langere
levensduur. Mocht er toch een keer een storing optreden, dan bent u met een abonnement van Klimacom altijd
verzekerd van deskundige hulp.
Bij een comfortabonnement van Klimacom wordt u, voor onderhoud aan uw toestel(len), jaarlijks benaderd
voor het maken van een afspraak met een van onze monteurs. Bij storingen staan we altijd voor u klaar. Deze
24-uursservice biedt 24 uur per dag 7 dagen per week de service die u nodig heeft. Wanneer er een storing of
defect optreedt kunt u ons bellen om de storing te laten verhelpen.
Het jaarlijkse onderhoud van uw warmtepompinstallatie kunnen wij uitvoeren voor:



Onderhoudstarief aardwarmtepomp
Als lid van coöperatie Meerkracht krijgt u op dit tarief

€

151,25
incl. BTW
10% korting

De garantie betreft 1 jaar volledig, voorwaarden ALIB installerende bedrijven zijn van toepassing en de
geldigheidsduur van deze aanbieding bedraagt 90 dagen.
Met Klimacom als servicepartner kiest u voor meer dan 30 jaar ervaring en vakmanschap . Dit familiebedrijf
heeft specialismen op gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en de nieuwste duurzame
installatietechnieken. Wij hopen u volledig te mogen ontzorgen op installatiegebied.
Wij zouden graag afsluiten met een slogan van Ferdinand Porsche:
“De ergernis over de slechte kwaliteit duurt voort als de vreugde over de laagste prijs al lang vergeten is.”
Met vriendelijke groeten,
Lars Huisman
Klimacom B.V.

Iban: NL50 RABO 0309 6773 78
BIC: RABONL2U
KVK: 65949994
Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene voorwaarden consumentenwerk installerende bedrijven (VNI) en de Algemene Leveringsvoorwaarden installerende bedrijven (ALIB”92)

