
Reducér varmeudgifterne med 60-80%.
Skrot dit oliefyr, gasfyr eller pillefyr og  
udskift til en Bosch luft til vand varmepumpe. 

Luft til vand varmepumper
Bosch luft til vand varmepumper er til dig, 
der ønsker et kvalitetsprodukt. Helt enkelt. 
Luft til vand varmepumpen bruger de nyeste 
teknologier, som fx inverter styring, hvorfor den 
kan tilpasse sin effekt til netop dine varme- og 
varmtvandsbehov. Når du får din varmepumpe 
installeret af en Bosch Climate partner får du 
helt automatisk 5 års fabriksgaranti og mulighed 
for op til 16 års tryghedsforsikring.

Op til kr.
31.000 i  
energi-
tilskud*Op til

16 års
tryghed

Op til kr.
31.000 i  
energi-
tilskud*

Op til
16 års

tryghed

55°C
35°C

Eksempel 
Eksisterende varmeanlæg
20 år gammel oliekedel 
Årligt olieforbrug 2.200 liter á kr. 8,66.
Årlig opvarmningsudgift 19.052 kr.

Nyt varmeanlæg:
Bosch luft til vand varmepumpe 
Ny årlig opvarmningsudgift kr. 8.400

For en endnu mere økonomisk og grøn 
løsning kan du kombinere med solceller 
og udnytte overskudsstrømmen.

Ved 350C A+++

* Ved helårsbeboelse over 300 m2. Læs mere om tilskudsstørrelser og krav på www.sparenergi.dk/tilskud.  
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Jordvarme fra Bosch
Energi fra naturen og skøn komfort

A+++ G

A+++

A+
XL

Op til kr.
45.000 i  
energi-
tilskud*Op til

16 års
tryghed

Du får 
▶  State of the art varmepumpeteknologi 
▶  Eksklusivt design i enten glas eller metal
▶  Højeste energimærkning og virkningsgrad uanset temperatursæt
▶  En af markedets mest støjsvage varmepumper
▶  Stort moduleringsområde, der sikrer boligen den rette mængde varme  
▶  Nem og enkelt betjening af varmepumpen via det store touch display  
▶  Trygheden ved velkendt Bosch kvalitet 
▶  Bredt produktudvalg – for at dække netop dit behov 

Jordvarmepumpe, Compress 7001i LWM Vi samarbejder 
med Resurs Bank
Hos Resurs Bank kan 
du låne penge til din 
nye varmeløsning. 

* Ved helårsbeboelse over 300 m2. Læs mere om tilskudsstørrelser og krav på www.sparenergi.dk/tilskud.  
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