
KAMPAGNE TILBUD 2020
Alt-i-én pakkeløsning
Vi gør det nemt og bekvemt for dig 
at udskifte det gamle fyr til en varme-
pumpe.
Du skal ikke bekymre dig om hverken 
skrotning af dit gamle fyr, installering af 
din nye luft-vand varmepumpe,  
finansiering eller ansøgninger om 
tilskud og fradrag.
Vi koordinerer og klarer alt for dig og 
tilbyder én kontaktperson – for et trygt 
og sikkert forløb.
Vi tilbyder også muligheden for tilkøb 
af serviceaftale.

Hent varmen ud af den blå luft med en 
luft-vand varmepumpe – få en pakkeløsning 
på en Vølund luft-vand varmepumpe i dag

Rentefri finansiering af kr. 75.000,-  
i 60 mdr. 
• Ydelse pr. måned 1.353 kr. 
• Oprettelsesgebyr 3.750 kr.
• ÅOP 3,08 %
• Variabel debitorrente 0 %
• Administrationsgebyr 39 kr. pr. måned
• Samlet beløb til tilbagebetaling 81.129 kr.
Egen udbetaling på kr. 14.995,- 

Fuld finansiering af kr. 89.995,-
Rente 2,92% i 120 mdr. 
• Ydelse pr. måned 947 kr. 
• Oprettelsesgebyr 4.500 kr.
• ÅOP 4,85 %
• Variabel debitorrente 2,92 %
• Administrationsgebyr 39 kr. pr. måned
•  Samlet beløb til tilbagebetaling 113.599 kr.

Fuld finansiering af kr. 89.995,-
Rente 2,92% i 180 mdr. 
• Ydelse pr. måned 687 kr. 
• Oprettelsesgebyr 4.500 kr.
• ÅOP 4,5 %
• Variabel debitorrente 2,92 %
• Administrationsgebyr 39 kr. pr. måned
• Samlet beløb til tilbagebetaling 123.554 kr.

Finanseringsmuligheder på din luft-vand varmepumpe
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Lånene tilbydes i samarbejde med Resurs Bank. Der er 14 dages fortrydelsesret. Såfremt 
lånet optages en anden dag end d. 15. i en given måned eller renten ændres efter 
beregningens foretagelse, kan tallene afvige i mindre grad fra de tilsvarende i låneaftalen.

Erstat dit fyr – nemt og bekvemt
Lige nu tilbyder VVS Søberg en 
færdig pakkeløsning på en Vølund 
luft-vand varmepumpe, hvor alt er 
samlet i ét pakketilbud. 

Husk at du kan udnytte dit håndværker-

fradrag og få et kontant energitilskud.

Kontant pris uden finansiering 
kr. 89.995,-



VVS Søberg er en af Danmarks   
største aktører på markedet når   
man taler om at energieffektivisere   
hos både private og erhverv.

VVS Søberg har derfor gjort det til   
en leveregel at nedbringe dansker-  
ens energi- og CO2 udledning.

Jeg vil være din rådgiver gennem 
hele forløbet.

Allan Hansen
Energitekniker
Tlf. 7022 6160
vvs@soeberg.dk

Lysbjergvej 6, 6500 Vojens · www.soeberg.dk

Se hvor meget du kan spare pr. år med 
en luft-vand varmepumpe

På www.soeberg.dk kan du bruge besparelsesberegneren og finde ud af hvor 
meget du kan spare årligt med en varmepumpe.

VVS Søberg tager bæredygtig energi 
seriøst!
 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

For os er ansvarlighed og bæredygtig 
energi blevet altafgørende.  

Vi sørger altid for at holde os  
selv opdateret inden for de nyeste  
klimavenlige teknologier, som  
ligger til grund for den alternative  
og vedvarende energi.


