
EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

Med en serviceaftale fra METRO THERM får du en total vedligeholdelsesordning, hvor dit anlæg 
bliver grundigt efterset, justeret og serviceret én gang om året af en af vores dygtige service-
partnere. Du slipper altså for at spekulere på, om dit anlæg fungerer som det skal og er helt 
sikker på, at det altid kører optimalt – og ikke giver dig unødvendige udgifter.

Andre fordele ved en serviceaftale  
fra METRO THERM
• Årligt lovpligtigt serviceeftersyn af din varmepumpe 

– alternativt opstart og indregulering, hvis du har en 
varmepumpeinstallation, der er under et år gammel. 

• Adgang til fri telefonsupport i hele aftaleperioden.
• Servicerapport, der viser, du har overholdt regler og 

lovgivning, og sikrer at din garanti ikke bortfalder.
• Ingen binding. Serviceaftalen er kun gældende for et år 

af gangen – og vi minder dig om en eventuel fornyelse.
• METRO THERM anvender servicepartner, der er 

specialiseret i vores varmepumpeløsninger, og som 
er din garanti for en god og professionel servicering.

Undgå ubehagelige  
overraskelser – med  
en serviceaftale
fra METRO THERM

Priser
Nedenstående er de gældende priser inkl. moms for 
vores 4 typer af serviceydelser

Serviceeftersyn (lovpligtig) 
– METROAIR luft-vand anlæg 2.680,00 kr.
Serviceeftersyn (lovpligtig) 
– METROSAVER jordvarmeanlæg 2.680,00 kr.
Opstart og indregulering 
– METROAIR luft-vand anlæg 2.680,00 kr.
Opstart og indregulering 
– METROSAVER jordvarmeanlæg 2.680,00 kr.

Ønsker du serviceaftale på et kaskadeanlæg, laver vi et særskilt tilbud 
til dig. Skriv til sos@metrotherm.dk om dette.
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Serviceeftersyn (lovpligtig)  
– METROAIR luft-vand anlæg
• Kontrol og evt regulering af klimastyring. 
• Kontrol af ekspansionsbeholder, såfremt  

afspærringsventil er monteret. 
• Kontrol af anlægstryk på varmeanlæg.
• Kontrol og rensning af snavssamler på varmeanlæg, 

såfremt afspærringsventil er monteret. 
• Visuel kontrol af kompressor/tilslutninger. 
• Rensning af fordamper, justering af korrekt flow  

hen over fordamper/kondensator. 
• Kontrol af kølemiddel. såfremt der er konstateret  

en lækage. 

Serviceeftersyn (lovpligtig)  
– METROSAVER jordvarmeanlæg 
• Kontrol af brinetryk. 
• Kontrol af brinens frysepunkt. 
• Afprøvning af lavtryksalarm brinekreds. 
• Efterfyldning af IPA-sprit/Mostanol/Glykol  

– hvis nødvendigt jf. frysepunkt. Væske afregnes  
til gældende listepriser.

• Kontrol/rensning af snavssamler brinekreds,  
hvis afspæringsventil er monteret. 

• Kontrol og evt. regulering af klimastyring. 
• Kontrol af trykekspansionsbeholder, såfremt  

afspærringsventil er monteret. 
• Kontrol af anlægstryk varmeanlæg. 
• Kontrol og rensning af snavssamler på varmeanlæg, 

såfremt afspærringsventil er monteret. 
• Visuel kontrol af kompressor/tilslutninger. 
• Kontrol af kølemiddelfyldning, såfremt der er  

konstateret lækage. 

Opstart og indregulering  
– METROAIR luft-vand anlæg
• Kontrol af installation. 
• Idriftsættelse af anlæg. 
• Indregulering. 
• Instruktion i dagligt brug og vedligehold. 

Opstart og indregulering  
– METROSAVER jordvarmeanlæg
•  Kontrol af installation .
•  Idriftsættelse af anlæg. 
• Indregulering.
• Instruktion i dagligt brug og vedligehold. 
 

Nedenstående indgår i de forskellige serviceydelser, METRO THERM tilbyder

  Vil du vide mere om serviceaftale  
 hos METRO THERM – klik HER
  Bestil serviceaftale – klik HER
  Læs betingelserne – klik HER

https://www.metrotherm.dk/support/bestil-serviceaftale
https://www.metrotherm.dk/download/18.7a6f018118609b7d44e1619/1675851967754/Servicebetingelser%202023.pdf

