
Bosch 
varmepumpeservice

Få eftersyn på din varmepumpe, 
forlæng levetiden og spar på økonomien



Hvad er fordelene ved en serviceaftale med Bosch?
Som boligejer står du selv med ansvaret for at bestille service på din var-
mepumpe. Hos Bosch får du en serviceaftale direkte med producenten, og 
servicebesøget udføres af dygtige og kvalificerede serviceteknikere og servi-
cepartnere, der pga. de høje uddannelses- krav hos Bosch gør, at du sikres en 
pålidelig service af høj kvalitet.

Service - ikke kun en anbefaling
Service på din varmepumpe er ikke kun en anbefaling til dig som boligejer - 
det er også et lovmæssigt krav. En ny varmepumpe udnytter energien optimalt 
og dermed også bedst økonomisk. Derfor er det vigtigt, at din varmepumpe får 
et årligt eftersyn så 
effektiviteten opretholdes.

Lovmæssigt krav
Det lovmæssige krav om et årligt eftersyn gælder luft/vand og jordvarme-
pumper med en fyldning på over 1 kg. kølemiddel. For luft/luft varmepump-
er er fyldningen typisk under 1 kg. kølemiddel, og der er derfor ikke noget 
lovmæssigt krav vedrørende serviceeftersyn – dog kræver Bosch, at der som 
minimum udføres et servicebesøg i det 2. og 4. år for, at garantien på 5 år hos 
Bosch er gældende.



Servicepakker og priser
Indholdet af et servicebesøg afhænger af, hvilken service-
aftale du vælger.  
 
Hos Bosch har vi 2 forskellige servicepakker: 

Basis
Vi udfører fast lovpligtigt serviceeftersyn af din varmepumpe 
med et fast interval på 1 år.

Udvidet
Vi udfører fast lovpligtigt serviceeftersyn af din varmepumpe 
med et fast interval på 1 år.

På vores hjemmeside bosch-climatepartner.dk/service kan du 
læse mere om de enkelte serviceaftaler og betingelserne. 
Her kan du også bestille online. 
Alternativt kan du ringe til os på telefonnummer: 70 20 88 25.

Ved større anlæg og specielle løsninger, herunder kaskadesystemer, bivalente 
anlæg og solvarmesystemer, kan servicetilbud indhentes pr telefon.
* Prisen for et enkelt servicebesøg omfatter ikke arbejdstid til udskiftning af 
komponenter eller reservedele. 

Servicepakker Bosch Basis Bosch Udvidet

Årligt serviceeftersyn ✓ ✓

Inklusiv arbejdstid ved 
komponent udskiftning ÷ ✓

1 års ekstra kompressorgaranti ÷ ✓

Inklusiv reservedele ÷ ÷

Priser
Luft/vand 
varmepumpe 
op til 20 kW

Jord-
varmepumpe 
op til 20 kW

Jord-
varmepumpe 
fra 21 kW

Luft/luft
varmepumpe 
op til 10 kW

Bosch Basis kr./år 2.200 2.100 2.500 1.300 

Bosch Udvidet kr./år 2.750 2.550 3.437,50 ÷

Enkeltbesøg* Kr. 2.900 2.750 3.500 1.750
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Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag  var korrekte, da den blev trykt. 
Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tids punkt, 
at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. Januar 2022.


