
Garanti og Garanti og 
 Trygheds- Trygheds-
forsikringforsikring
Hos Bosch Termoteknik har 
vi fokus på at gøre det nemt 
for dig. Når du vælger at få 
 installeret din varmeløsning af 
en Bosch Climate  Partner får 
du derfor 5 års garanti.

Du kan desuden få helt op 
til 18 års tryghed på Bosch 
 varmepumper og gasfyr. 

Opnå komplet tryghed med 
vores Tryghedsforsikring via 
Arctic. 



(1) 10 år på veksleren.  (2) Installatøren skal være en autoriseret og A-certificeret kølemontør.

Udvidet Bosch garanti 
Vælger du at få installeret din 
varmeløsning af en autoriseret 
installa tør eller en Bosch 
Basis Partner, kan du få 
henholdsvis 2 års garanti på 
luft-til-vand-varmepumper og 
jordvarmepumper, 4 års garanti 
på gasfyr samt 5 års garanti på 
luft-til-luft-varmepumper.

Vælger du derimod at få 
installeret din nye Bosch 
varmeløsning af en Bosch 
Climate Partner, får du 
5 års garanti på både jord varmepumper, luft-til-vand-
varmepumper, luft-til-luft-varmepumper og gasfyr. 

Tryghedsforsikring
Skal du snart købe ny varme-
løsning, så anbefaler vi 
Arctic som leverandør af 
Tryghedsforsikring. Via 
forsikringen kan du få 18 års 
tryghed på Bosch gasfyr og 
jordvarmepumper samt 16 års 
tryghed på Bosch luft- til-luft-
varmepumper og luft-til-vand-
varmepumper.

Har du allerede en varmeløsning fra Bosch, så kan du 
stadig nå at få den forsikret. Er din varmeløsning dækket 
af en udvidet Bosch garanti, kan du gå stadig nå at tegne 
en Tryghedsforsikring gennem Arctics. 

Besøg www.bosch-climate.dk/tryghedsforsikring  
og bestil en forsikring til din Bosch varmeløsning.

GARANTI OG 
 TRYGHEDS-
FORSIKRING

UDVIDET BOSCH GARANTI TRYGHEDS-
FORSIKRING

gennem Arctic 
Autoriseret Installatør 

eller Bosch Basis  Partner Bosch Climate Partner

GASFYR 4 ÅRS GARANTI 5 ÅRS GARANTI1 18 ÅRS TRYGHED

LUFT / LUFT 
 VARMEPUMPE 5 ÅRS GARANTI2 5 ÅRS GARANTI 16 ÅRS TRYGHED

LUFT / VAND 
 VARMEPUMPE 2 ÅRS GARANTI 5 ÅRS GARANTI 16 ÅRS TRYGHED

JORDVARME-
PUMPE 2 ÅRS GARANTI 5 ÅRS GARANTI 18 ÅRS TRYGHED

KLIMAANLÆG 2 ÅRS GARANTI 2 ÅRS GARANTI 16 ÅRS TRYGHED

Muligheder for udvidet garanti og  
Tryghedsforsikring af Bosch varmeløsninger 
Har du købt, eller er du interesseret i at købe en Bosch varmepumpe eller et gasfyr, så har du forskellige muligheder for 
at få udvidet garantien og derudover også for at forsikre produktet. Vælger du fx at få installeret din varmepumpe af en 
certificeret installatør, en Bosch Climate Partner, får du 5 års garanti på produktet. Nu kan du desuden også forsikre din 
Bosch varmeløsning via Arctic, som tilbyder helt op til 18 års tryghed. Se mere om de forskellige muligheder nedenfor.

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. Marts 2022.
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