
Danfoss LinkTM sikrer, at temperaturen altid er, som du foretrækker den og du kan 
spare op til 23 % på dit varmeforbrug. Indstil din ønskede temperatur for alle 
tidspunkter på døgnet én gang, så den passer til din families daglige rutine – så 
sørger Danfoss LinkTM for tilpasning af temperaturen mens du samtidig sparer energi 
og penge. 

Danfoss Link™ App gør det muligt for dig at styre opvarmningen (både elektroniske 
radiatortermostater og gulvvarme) via din smartphone - uanset hvor du befinder dig. 
Kombiner klassens bedste energibesparelser med det bedste indenfor komfort, og 
oplev, hvad smartere opvarmning virkelig vil sige.

Scan for at downloade appen og prøv en demo, 
eller se mere på smartvarme.danfoss.dk

Prøv et Danfoss LinkTM system gratis i 2 måneder 

Prøv 
det gratis 

og gør dit hjem  
lidt smartere med 

Danfoss LinkTM



Få styr på varmen og 
dine omkostninger 

Kontakt os allerede i dag og hør nærmere:

Bor du indenfor postnummer 8382 Hinnerup har du nu den unikke mulighed, gratis at afprøve et Danfoss LinkTM system 
i 2 måneder. 

Skulle du mod forventning ikke være blevet overbevist 
om fordelene med systemet, kan du returnere hele 

systemet kvit og frit (dog skal eventuelle installations- og 
montageomkostninger betales). 

Se nedenstående priseksempler og find ud af hvor billigt du  
kan lave dit hjem smartere. 

Kontakt en af nedenstående installatører, så sender vi en 
nærmere beskrivelse af mulighederne.

TIL RADIATORVARME 
Udskift dine radiatortermostater  
til Danfoss LinkTM 

Danfoss LinkTM Central Controller  
Danfoss LinkTM Connect termostater 
Danfoss LinkTM App 

 
TIL VANDBÅREN GULVVARME 
Udskift din gulvvarmeautomatik  
til Danfoss LinkTM 

Danfoss LinkTM Central Controller  
Danfoss LinkTM HC gulvvarmemaster 
Danfoss LinkTM RS Rumfølere 
Danfoss LinkTM  App 

Det med småt: Danfoss LinkTM systemet skal bestilles inden d. 31/01-2017. Udstyret skal tilbageleveres inden 2 måneder efter modtagelse ellers faktureres disse til den med installatøren aftalte 
pris. Der kan maksimalt købes 1 stk. Link CC + 15 stk. Connect og/eller 2 stk. HC master pr. adresse. Købet skal foretages igennem en af nedenstånde installatører.

HUSK 
håndværkerfradrag

kan benyttes på 
arbejdslønnen.

Skattemæssig værdi  
ca. 30 % fradrag
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 Tel: 70 70 78 12  | info@briko-tech.dk

 Tel: 86 21 07 77  | kristiansen-vvs@kkkvvs.dk  

Priseksempler - maks. kampagnepris inkl. moms

480 kr.

Tilkøb ekstra  
Connect termostat

Priseksempel er på:  
1 x Danfoss LinkTM Central Controller 
5 x Danfoss LinkTM Connect termostater  
1 x Danfoss LinkTM  App (gratis)

Korrekt ventil 
monteret? 
 
Hvis du ikke har Danfoss 
radiatorventiler med 
forindstilling på fremløbet 
af dine radiatorer eller du 
er i tvivl om dette, kontakt 
da en af nedenstående 
installatører og få et tilbud, 
råd og vejledning.

med montage

uden montage
330 kr.

Priseksempler - maks. kampagnepris inkl. moms

Priseksempel er på:  

1 x Danfoss LinkTM Central Controller,  1 / 2 x Danfoss LinkTM HC gulvvarmemaster, 

8 / 12 x Danfoss LinkTM RS Rumføler, 1 x Danfoss LinkTM  App (gratis)

8.055 kr.
med montage

6.555 kr.
uden montage

11.415 kr.
med montage

9.315 kr.
uden montage

8 rum

12 rum

540 kr.

390 kr.

Tilkøb ekstra Danfoss 
LinkTM RS rumføler

med montage

uden montage

 Tel: 26 35 02 20  | martinhorn@hinnerupvvs.dk   Tel: 86 98 51 41  | info@soeftensmede.dk

 Tel: 86 98 87 77  | flemming@flemming-vvs.dk   Tel: 86 98 64 22  | post@foldbyvvs.dk  

4.820 kr.
med montage

3.320 kr.
uden montage

Aut. VVS-Installatør

Tel: 86 98 51 41  |  info@soeftensmede.dk

SØFTEN SMEDE- og MASKINVÆRKSTED


