
 

Solar Klima & Energi

Som sourcing- og servicevirksomhed tilbyder vi nu en ny service til dig, som er kunde  
hos Solar. En professionel løsning, når det kommer til servicering af varmepumper. 
Solar har ansat en servicemontør, som kan hjælpe dig i dit arbejde hos kunderne.  
Det kan styrke din forretning og frigive tid til andre opgaver, som skaber mere  
værdi i din virksomhed.

En hjælp til dig
Solar kan være din professionelle samarbejdspartner, som tilbyder at stå for alt fra  
fysisk udførelse til slutdokumentation. Det giver dig en række fordele:  
 · Du får mulighed for at tjene penge på en service, som vi udfører for dig
 · Du får en kompetent servicemontør, som har det nødvendige udstyr og de  
rigtige kompetencer

 · Du kan slippe for problemer og udfordringer, da servicemontøren i stedet tager den 
del direkte hos kunden

 · Du bestemmer, hvornår du selv vil klare opgaven, og hvornår Solar skal hjælpe 

Sådan foregår det
1. Tag kontakt til Solar Klima og Energi Service
2. Servicemontøren kan aftale tid med din kunde angående servicebesøg 
3. Servicen bliver udført, og der laves en rapport
4. Servicemontøren kan tilbyde aftale vedrørende næste service direkte  
    eller via din virksomhed
5. Fakturaen sendes til din virksomhed, og du viderefakturerer til din kunde 

Behovet for en servicemontør:
Ifølge tal fra Danmarks Statistik er varmepumper de seneste fem år vundet kraftigt 
frem med mere end en fordobling af arealet i bygninger, der opvarmes med denne 
varmekilde. Varmepumper er ifølge Klimarådet en samfundsøkonomisk og energi- 
effektiv teknologi, der bør udbredes. Derfor er der et marked nu og i fremtiden.  
Men flere varmepumper kræver også mere service. 
Der skal tid, uddannelse og ressourcer til. Derfor kan vi tilbyde at hjælpe med  
opgaven – men stadig med dit firma i fokus.  

Solar kan hjælpe dig med  
servicering af varmepumper

NYHED

For mere info
Kontakt din Solar-sælger eller Solar Klima & Energi  
Service på telefon 76527911.
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