
Prisförslag
Välj bland flera paket

21 000 kr
+ 5 valbara

Meddelande

Hej Nils

Här kommer en offert på Daikin Solo XRH25

Hälsningar,
Joakim Rooth

202202
#10

Offert Daikin Solo XRH 25
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Beställare

Utställare

01

Namn

Nils Ekström
E-post

noekstrom@gmail.com

Telefon

0782  75
Adress

Hasselbacken 8, 18
Upplands Väsby

02

Företag

Allklimat Fastigheter AB
Org-nr

5580201

Referens

Joakim Rooth
E-post

joakim.rooth@allklimat.se

Telefon

0851 2 52

Har F-skatt
Har allrisk- och ansvarsförsäkring

Parter

ALLKLIMAT, ER LEVERANTÖR FÖR EN BRA 
INOMHUSMILJÖ.

Allklimat grundades år 2003. Vi kan erbjuda Er ett av marknadens bredaste 
produktsortiment från några av de ledande leverantörerna inom värmepumpar, 
kyla och luftrening. Vi utför energiutredningar. Vårt erbjudande omfattar ett 
helhetsansvar från projektering, installation, service och finansiering. Vi levererar 
även kyla till data och produktionsmiljöer.

 



Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda den lösning som 
passar just Era specifika behov bäst utan att vara beroende av 
en leverantör eller ett fabrikat. Vi kan anpassa vårt förslag så att 
Ni alltid får en lösning som fungerar, är kostnadseffektiv och 
motsvarar Era förväntningar.

 

I samtliga affärer erbjuder vi kostnadsfri rådgivning och vid 
tecknande av serviceavtal en säkerhet som innebär att 
produkternas drift och funktionalitet garanteras. Samtliga kyl och 
värmepumps installationer utförs av utbildad och ackrediterad 
personal. Allklimat är ackrediterat av INCERT i enlighet med 
Svensk F-Gasförordning och har ackrediteringsnummer 13480. 
Vi har även ID06 certifiering. Det innebär att Ni med gott 
samvete kan beställa både maskiner, installation och service av 
oss. Ni kan också vara förvissade att arbetet blir 
fackmannamässigt utfört. 

 

Nedan följer några av de leverantörer vi valt att arbeta med.

 

Våra leverantörer är marknadsledande inom sitt produktområde 
och kan uppfylla de högt ställda kraven på teknisk support, 
garanti och reservdelar som man kan förvänta av en seriös och 
långsiktig samarbetspartner.

DAIKIN kyla och värmepumpar

MITSUBISHI ELECTRIC kyla/värmepumpar

PANASONIC kyla/värmepumpar

AIRWELL kyla/värmepumpar

IVT värmepumpar

TPI Kyla/värme

NIBE Värmepumpar

DEFENSOR luftfuktare/luftrenare

FRICO luftridåer kyla/värme

DAHL kyla/värme/tillbehör

AHLSELL tillbehör

KYLMA tillbehör

Offert



 
 

ALLKLIMAT OCH DAIKIN

Allklimat är leverantör av Daikins värmepumpsprogram. Detta 
innebär att våra kunder får del av Daikins stora tekniska 
kompetens rörande såväl utrustning, installation och service.

Allklimat i samarbete med Daikin erbjuder marknadens bästa 
lösningar oavsett om det gäller prestanda, pris eller andra 
finansiella lösningar.

Valbara alternativ

Arbetsmoment / varor inkl. moms

1 St Daikin Solo XRH 25 med en kyleffekt på 4 kW och en 
värmeeffekt på 6,2 kW.

Utomhusdelen  placeras på vägg eller markstativ och 
inomhusenheten placeras på innervägg. Vi demonterar bort det 
gamla aggregatet och tar det till soptippen för destruktion. 
Mellan dessa dras kylkopparrör. Kondensvatten leds ut. El tas 
från vägguttag inom 10 meter. Om el-central inte räcker till utan 
måste byggas ut ingår inte detta i priset. Bygg och 
målningsarbeten ingår ej. Vi måste ha fri tillgång till fastigheten.

Ert pris 1 25 000 kr
Berättigad för ROT-avdrag

1 St Daikin Solo XRH 25 med en kyleffekt på 4 kW och en 
värmeeffekt på 6,2 kW.

Utomhusdelen  placeras på vägg eller markstativ och 
inomhusenheten placeras på innervägg. Vi demonterar 
bort det gamla aggregatet och tar det till soptippen för 
destruktion. Mellan dessa dras kylkopparrör. 
Kondensvatten leds ut. El tas från vägguttag inom 10 

Omfattning



Arbetsmoment / varor inkl. moms

+ 1 50 kr
Pris inkl. moms

meter. Om el-central inte räcker till utan måste byggas ut 
ingår inte detta i priset. Bygg och målningsarbeten ingår 
ej. Vi måste ha fri tillgång till fastigheten.

Ert pris 10 2 000 kr
Berättigad för ROT-avdrag

Arbetsmoment / varor inkl. moms

+ 18 550 kr
Pris inkl. moms

1 St Daikin Solo XRH 25 med en kyleffekt på 4 kW och en 
värmeeffekt på 6,2 kW.

Utomhusdelen  placeras på vägg eller markstativ och 
inomhusenheten placeras på innervägg. Vi demonterar 
bort det gamla aggregatet och tar det till soptippen för 
destruktion. Mellan dessa dras kylkopparrör. 
Kondensvatten leds ut. El tas från vägguttag inom 10 
meter. Om el-central inte räcker till utan måste byggas ut 
ingår inte detta i priset. Bygg och målningsarbeten ingår 
ej. Vi måste ha fri tillgång till fastigheten.

Ert pris 11 och uppåt 22 000 kr
Berättigad för ROT-avdrag

El



Arbetsmoment / varor inkl. moms

+  000 kr
Pris inkl. moms

Vi drar el från el-centralen till utomhusdelen och lägger 
den på en egen säkring om el-centralen måste byggas ut 
ingår inte det i priset.

Ert pris 5 000 kr
Berättigad för ROT-avdrag

Serviceavtal

Arbetsmoment / varor inkl. moms

+ 2 250 kr
Pris inkl. moms

Serviceavtalet utförs 1 gång per år. Vi kontrollerar alla 
driftsvärden och ser till att värmepumpen går så 
ekonomiskt som möjligt. Värmepumpen kontrolleras även 
efter tillverkarens drift och skötselinstruktioner. 
Serviceavtalet är valfritt men med ett serviceavtal får 
man en bättre besparing och en längre livslängd på 
värmepumpen. 

Serviceavtal 2 250 kr

Uppsamlingstråg

1 st Uppsamlingstråg för avfrostningsvattnet på 
utomhusdelen

så att det inte rinner ner mot grunden och skadar fasaden



Arbetsmoment / varor inkl. moms

+ 2 100 kr
Pris inkl. moms

Ert pris  000 kr
Berättigad för ROT-avdrag

Pris Sammanställning

Netto 20 000 kr

Moms 5 000 kr

ROT-avdrag  000 kr

Öresavrundning 0 kr

Total 21 000 kr
Totalpris utan avdrag 25 000 kr

Totalpriset efter skattereduktion för ROT-arbete förutsätter att arbetet
kvalificerar för skattereduktion, att beställaren har det angivna utrymmet
för skattereduktion samt att det inte redan har utnyttjats för annat ROT
arbete. Beställaren ansvarar själv för att kontrollera dess uppgifter.

Installation: Ingår

 

Reservationer: Betong håltagning

 

Leveranstid: 1-2 veckor 

Övrigt



 

Garanti: 5 år från Daikin.

 

Försäkring: Trygghetsförsäkring upp till 16 år 

 

Offertens giltighetstid: 30 dagar

 

Vi ser fram emot Ert ställningstagande, om Ni har frågor rörande 
offerten eller om något är oklart vänligen kontakta undertecknad.

Betalning ska ske inom 10 dagar efter utfört arbete. Vid försenad 
eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om 60 kr samt 
dröjsmålsränta som debiteras enligt lag med referensränta + 8 % 
på fakturabeloppet från förfallodagen.

Betalningsvillkor










