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Vi hjelper deg med varmesystemet ditt!  
 

• Varmepumpe Sør er autorisert NIBE-forhandler for Aust-Agder og 
Vest-Agder. 

• Vi har direktelinje til NIBEs supportavdeling i Oslo.  
• Vi utfører servicearbeid for de fleste produsenter på markedet. 
• Våre serviceteknikere holder seg hele tiden oppdatert på de 

produktene vi leverer. 
 
Det er likevel viktig at du som kunde er oppmerksom på at det alltid er en grad av uforutsigbarhet 
knyttet til reparasjon av varmepumpeanlegg. Vi kan aldri være helt sikre på hvor omfattende eller hvor 
tidkrevende slike jobber blir. Når vi oppdager feil på et varmepumpeanlegg, vil vi gjøre de faglige 
tiltak som er nødvendig for å rette feilen. I noen tilfeller kan vi oppdage nye feil først etter at den første 
synlige feilen er rettet. Anlegget kan dessuten noen ganger fungere når servicetekniker er på stedet, 
men likevel stanse etter kort tid. Da kan det være nødvendig med nytt frammøte, ny feilsøking og evt 
ny reparasjon eller ny justering. Vi gjør alltid det vi kan for at jobben skal bli utført så rimelig og hurtig 
som mulig. 
 
Mvh Varmepumpe Sør AS 
Tlf 40 03 44 44 
post@vpsor.no  
www.vpsor.no  
 
 
 
 
 
 
Bestilling av servicetekniker:  
(Se informasjon og priser på side 2): 
 
Bestilling av service, feilsøking eller reparasjon gjøres pr epost, der du henviser til 
dette brevet. For eksempel:  
 
Jeg har lest informasjonsbrevet fra dere om service/reparasjon på 
varmepumpeanlegg, og bestiller __________________. 
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Delservice: 
Vi anbefaler at siler blir rengjort 1 gang pr år. Dette hindrer unødig driftsstans og 
frustrasjon over å måtte vente på servicetekniker i høysesongen. Rene siler er en 
forutsetning for at anlegget skal fungere optimalt, - med lavest mulig strømregning og 
lavest mulig belastning på sirkulasjonspumper og andre bevegelige deler. Delservicen 
inkluderer også sjekk av alarmhistorikk og visuell sjekk av anlegget. 
 
Full service:  
Vi anbefaler full service hvert 3. år. Dette sikrer anlegget lang levetid og lavest 
mulige strømutgifter. For å kunne foreta en diagnose på varmesystemet, er det i de 
fleste tilfeller nødvendig at vi foretar en mer omfattende service på anlegget. I mange 
tilfeller skyldes driftsstans manglende service og ikke feil på selve anlegget. I slike 
tilfeller behøves ingen reparasjon. For mer info: Se info på vår nettside. 
 
Feilsøking: 
Dersom du nylig har hatt full service på anlegget, men opplever feil/mangler, foretar 
vi en feilsøking på anlegget ditt. Denne jobben prises pr time pluss kjøring. Du som 
kunde belastet for medført tid både på plassen og for den tiden servicetekniker bruker 
i bil for å komme til deg. 
 
Reparasjon: 
I tillegg til service/feilsøking, kommer eventuell kostnad knyttet til utbedring av 
avdekket feil. Før vi påbegynner en reparasjon, vil du som kunde bli informert om 
pris på de delene vi må bytte hos deg. Kostnad utover deler, prises pr time. Du som 
kunde belastes for medført tid både på plassen og for den tiden servicetekniker bruker 
i bil for å komme til deg. I de tilfeller hvor det er nødvendig med flere oppmøter, 
belastes du som kunde for hvert oppmøte. 
 
Viktig informasjon:  
Alle varmepumpeanlegg som kjøpes av oss, leveres med 5 år full garanti. 
Reparasjoner i garantiperioden er gratis for våre kunder. Vi tar ikke ansvar for  
følgefeil forårsaket av produktfeil/driftsstans. Etter garantiperiodens utløp, vil kunden 
bli fakturert for eventuelle reparasjoner. Når vi foretar reparasjoner, er vi kun 
ansvarlig for de delene vi har levert og ikke for anlegget som helhet. 
 


