
Hoppas att du är nöjd med installationen och att du får många varma år med din nya  
värmepump. För att du som kund ska känna dig extra trygg lämnar vi på Sverigepumpen 3 års garanti 
och 2 års trygghetsförsäkring med din nya värmepump. Tillsammans med försäkringsförmedlaren  
Arctic erbjuder vi dig även möjligheten att förlänga trygghetsföräkringen på din värmepump årsvis,  
upp till hela 14 år. Vi påminner om detta erbjudande strax innan din 5 åriga trygghet från oss är på väg 
att löpa ut. Vänligen fyll i denna blankett och skicka in till Arctic för att säkerhetsställa din trygghet.  
Det går även bra att utföra registreringen på www.arctic.se/sverigepumpen  

Sverigepumpens Trygghetsförsäkring

Privatperson - försäkring för år 4 och 5
Har en giltlig villahemförsäkring med max 3 000 kr i självrisk

Försäkringen vi erbjuder kompletterar din  
villahemförsäkring. Din villahemförsäkring ersätter 
kostnaderna i samband med en maskinskada eller åska, 
med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. 
Trygghetsförsäkringen går därefter in och ersätter dig 
för självrisken och eventuell avskrivning. Understiger re-
parationskostnaden självrisken på villahemförsäkringen 
ersätter trygghetsförsäkringen kostnaden till max  
3 000 kr. Efter det 5:e året kommer du bli erbjuden att 
förlänga försäkringen årsvis mot en förmånlig premie till 
och med värmepumpens 14:e år. Kompletta villkor får du 
tillsammans med försäkringsbrevet som Arctic skickar.

LUFT/LUFT LUFT/VATTEN

Typ av värmepump

Installationsdatum

Produktens serienummer Består av 10-12 tecken

Dag  Mån  År

Installationsföretag

Modell

Firmanamn

Adress

Postnummer  Ort

Telefon

Ansvarig Installatör

Datum och underskrift

Fastighetsbeteckning

Installationsadress

Postnummer  Ort

Slutkund
Namn

Postadress

Postnummer  Ort

Personnummer

Telefon

E-post

Installationsadress Om annan enligt ovan

För att ta del av hela erbjudandet skickar du denna ansökan ifylld till Arctic senast en månad efter installationsdatumet. Om du har några 
frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta Arctics kundtjänst Telefon: 08 - 746 05 60 E-post: kundtjanst@arctic.se
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