
Tænk fremad.

Tegn en forsikring,  
der giver ro i maven



Tænk fremad. 
 Det gør vi. 
En varmepumpe er det helt rigtige valg, når du bygger nyt hus. Uanset  
om den etableres som jordvarme eller luft til vand-varmepumpe, har  
du ressourcen lige udenfor.

En Vølund varmepumpe er udviklet til det danske klima, så du er sikret 
komfort, varme og varmt brugsvand året rundt. Også når det er koldt,  
fugtigt og blæsende. 

Vi har været med til at sætte dagsordenen inden for varmepumper  
længe inden, varmepumper blev moderne. Vi er stadig med til at sætte 
standarden for kvalitet, energieffektivitet, komfort og driftssikkerhed,  
fordi vi ved, at det gør en forskel. For dig og dit nye hjem - og for miljøet 
i den verden, de kommende generationer skal overtage. Det er derfor vi 
siger, at du ikke bare køber en varmepumpe. Du investerer i en Vølund. 

Kom godt 
fra start
Vi har i mange år arbejdet  
tæt sammen med de største 
danske husproducenter om  
at etablere varmepumpe- 
løsninger til nybyggede huse. 

Vi kender vigtigheden af at 
føle sig tryg i sit nye hjem. 
Derfor får du både 5 års  
garanti og muligheden for at 
tegne en tryghedsforsikring, 
hvis der mod forventning skul-
le opstå uregelmæssigheder. 
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Alle varmepumper fra Vølund Varmeteknik kommer med fem års udvidet 
garanti. Tryghedsforsikringen træder derfor i kraft fra år seks, når den 
udvidede garanti udløber. 

Længden af din forsikring afhænger af dit produkt. Du kan se dine  
muligheder i tabellen herunder.    

Udvidet 
garanti

Tryghedsforsikring 
gennem Arctic

Årlig forsikrings- 
præmie for år 6

Luft til luft-varmepumpe 5 års garanti 16 års tryghed 595 kroner

Luft til vand-varmepumpe 5 års garanti 16 års tryghed 1.395 kroner

Boligventilationsvarmepumper 5 års garanti 16 års tryghed 995 kroner

Jordvarmepumpe 5 års garanti 18 års tryghed 1.395 kroner

Når du køber en varmepumpe fra Vølund Varmeteknik, får du et produkt af 
den højeste kvalitet med fem års garanti. Det er vi stolte af, da det sikrer 
dig en stabil og effektiv varmekilde.

For at give dig ekstra sikkerhed kan du nu tegne en Tryghedsforsikring  
fra Arctic, som er specialiseret i forsikringer til varmepumper. Forsikringen 
træder i kraft ved garantiens udløb og hjælper dig, hvis der, mod for- 
ventning, forekommer en maskinskade på din varmepumpe.

Et godt valg. 
Med garanti.

Vi har din ryg  
i op til 18 år

I samarbejde med Arctic

GARANTI

ÅRS

Find mere info om de forskellige årlige forsikringspræmier på volundvt.dk
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Arctics Tryghedsforsikring hjælper dig, hvis der opstår en maskin-
skade, og den dækker blandt andet fradrag for afskrivninger i 
forbindelse med din boligforsikring eller tilsvarende forsikringer. 

Du tegner forsikringen ét år ad gangen, så du binder dig ikke for 
en længere årrække. 

Hvad dækker 
Tryghedsforsikringen?

og bestil din Trygheds-
forsikring via Artic.

Scan koden
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