
Climate Partner
Certified

Se vores fine anmeldelser på 
Trustpilot

Inkl. moms og 
HMN standardmontering   30.000 kr.
Mulighed for tilskud HMN     -3.500 kr.
Mulighed for håndværkerfradrag  -4.600 kr. 
Kampagnepris inkl. moms 
og standardmontering  21.900 kr. 

Tlf. 44 68 72 00

BRDR. FUGLSANG VVS A/S

Bosch gaskedel og varmtvandsbeholder
Type Condens 5000W 14-5

Vores garanti dækker alt arbejde vi har udført ifm. installationen af gaskedlen. Det 
anbefales at få et serviceeftersyn hvert andet år, vores garanti forudsætter derfor 2 
servicebesøg á 1350 kr. i den 5 årige periode. Til gengæld slipper du for alt bøvl og 
vi rykker også ud uden for normal arbejdstid, hvis der mod forventning skulle være 
problemer med din installation.
- Udkørsel og fejlfinding på gaskedler fra kl. 08.00 til 20.00 alle ugens dage
- Telefonservice og fejlfinding - fra kl. 20.00 til 22.00 alle ugens dage

Vi har kørt service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os er du i trygge hænder – 
derfor giver vi dig 5 års tryghedsgaranti. 
Se mere om tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk

• Høj virkningsgrad
• Lavt el- forbrug
• Lydsvag
• Indbygget klimastyring
• Servicevenlig
• Solvarme kompatibel
• 5 års totalgaranti

Inkl. moms og
HMN standardmontering  32.000 kr.
Mulighed for tilskud HMN  -3.500 kr.
Mulighed for håndværkerfradrag  -4.600 kr.

Incl. 5 års tryghedsgaranti 
Kampagnepris inkl. moms
og standardmontering  23.900 kr.

• Høj virkningsgrad
• Lavt el- forbrug
• Lydsvag
• Indbygget klimastyring
  incl. udeføler.
• Servicevenlig
• Solvarme kompatibel
• 5 års totalgaranti

Incl. 5 års tryghedsgaranti

Bosch gaskedel - KAMPAGNEPRIS fra Kr. 23.900

Climate Partner
Certified

Se vores fine anmeldelser på 
Trustpilot

Inkl. moms og 
HMN standardmontering   30.000 kr.
Mulighed for tilskud HMN     -3.500 kr.
Mulighed for håndværkerfradrag  -4.600 kr. 
Kampagnepris inkl. moms 
og standardmontering  21.900 kr. 

Tlf. 44 68 72 00

BRDR. FUGLSANG VVS A/S

Bosch gaskedel og varmtvandsbeholder
Type Condens 5000W 14-5

Vores garanti dækker alt arbejde vi har udført ifm. installationen af gaskedlen. Det 
anbefales at få et serviceeftersyn hvert andet år, vores garanti forudsætter derfor 2 
servicebesøg á 1350 kr. i den 5 årige periode. Til gengæld slipper du for alt bøvl og 
vi rykker også ud uden for normal arbejdstid, hvis der mod forventning skulle være 
problemer med din installation.
- Udkørsel og fejlfinding på gaskedler fra kl. 08.00 til 20.00 alle ugens dage
- Telefonservice og fejlfinding - fra kl. 20.00 til 22.00 alle ugens dage

Vi har kørt service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os er du i trygge hænder – 
derfor giver vi dig 5 års tryghedsgaranti. 
Se mere om tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk

• Høj virkningsgrad
• Lavt el- forbrug
• Lydsvag
• Indbygget klimastyring
• Servicevenlig
• Solvarme kompatibel
• 5 års totalgaranti

Inkl. moms og
HMN standardmontering  32.000 kr.
Mulighed for tilskud HMN  -3.500 kr.
Mulighed for håndværkerfradrag  -4.600 kr.

Incl. 5 års tryghedsgaranti 
Kampagnepris inkl. moms
og standardmontering  23.900 kr.

• Høj virkningsgrad
• Lavt el- forbrug
• Lydsvag
• Indbygget klimastyring
  incl. udeføler.
• Servicevenlig
• Solvarme kompatibel
• 5 års totalgaranti

Incl. 5 års tryghedsgaranti

Bosch gaskedel - KAMPAGNEPRIS fra Kr. 23.900Bosch gaskedel
NU med op til 15 års garaNti fra kr. 21.995

• Høj virkningsgrad
• Lavt el- forbrug
• Lydsvag
• Indbygget klimastyring
  incl. udeføler.
• Servicevenlig
• Solvarme kompatibel 
• Hybrid varmepumpe 
  kompatibel
• 5 års totalgaranti

Inkl. moms og
HMN standardmontering  29.995 kr.
Mulighed for tilskud HMN  -3.500 kr.
Mulighed for håndværkerfradrag  -4.500 kr.

Vores garanti dækker alt arbejde vi har udført ifm. installationen af gaskedlen. Det
anbefales at få et serviceeftersyn hvert andet år, vores garanti forudsætter derfor 2
servicebesøg á 1350 kr. i den 5 årige periode. Til gengæld slipper du for alt bøvl og
vi rykker også ud uden for normal arbejdstid, hvis der mod forventning skulle være
problemer med din installation.
- Udkørsel og fejlfinding på gaskedler fra kl. 08.00 til 20.00 alle ugens dage
- Gælder også sliddele på din gaskedel
- Telefonservice og fejlfinding - fra kl. 20.00 til 22.00 alle ugens dage

Vi har kørt service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os er du i trygge hænder –
derfor giver vi dig 5 års tryghedsgaranti.
Se mere om tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk

kampagnepris inkl. moms
og standardmontering 21.995 kr.

5 års tryghedsgaranti for kr. 2.000,-


