Statens tilskudspulje skulle gerne åbne igen 2022. Så husk at få ansøgt om de 15-20.000,- kr.
ALTERNATIV er håndværkerfradrag som kan bruges af person over 18 år i husstanden.

Info om den nye pulje ( læs mere på www.ens.dk )

Søg på: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag
I kan søge tilskud ved skift fra olie, gasfyr, træfyr, stokerfyr osv. til vores luft/vand varmepumper i A++
I skal selv ansøge ( husk nem id ) og oplys at varmepumpen er energimærket A++

Tilbud & andet
Mastertherm kvalitets varmepumpe i Class A++. Forhandlet af Gejs i over 5 år. Her er der tale om en
europæisk varmepumpe i virkelig høj kvalitet. Alu ramme, alu cover, alu indsugning, tyske ventilatorer og Wifi
styring. Specielt er også, at vi ingen fast inder del har. Hvilket gør monteringen meget let i mange tilfælde. Ring og
hør mere eller kom og se den i drift.
Mangler du plads i dit fyrrum, ja så fylder det ikke meget i det nye fyrrum. Her køres der direkte på anlægget.

Her med større model

Gejs stoker eller Peltec pillefyr
Gejs stokerfyr til dig som vil fyre med alt mulig, eks. flis. Eller Peltec vores fuldautomatiske pillefyr med automatisk
tænding og rensning hver anden time. Vælger du Peltec, skal du blot tømme askeskuffen 1 gang om måneden, alt
efter forbrug. Nemmere bliver det ikke. Begge varmesystemer kan ses i drift hos Gejs.

Gejs tilbyder også montering og opstart på din adresse, nemmere bliver det ikke. Gør det selv, er bestemt
også en mulighed. Og har i brug for assistance under opbygningen, står vi altid til rådighed.

Finansering. Det kan næsten blive gratis at bruge vores Santander Energilån. Også mulig med 0 kr i
udbetaling.
Hvorfor? Har du et gammel fyringsanlæg med eks. varmeomkostning på 30.000,- kr år, kan du måske spare 50% på
varme regningen, altså 15.000,- pr år ( 1.250,- kr pr måned / sparet )
Låner du eks 40.000,- kr i 4 år koster lånet kr. 1.023,- pr måned. Altså kan i være kørende med et nyt smart
varmesystem med det samme uden det mærkes på pengepungen.
Prøv vores låneberegner på www.gejs.dk eller ring og hør mere.

Udstilling. Vores udstilling viser pillefyr, stokerfyr, træpille brændeovne, varmepumper og solvarme i
drift. Så ring og få en uforpligtende snak om, hvilket fyringsanlæg der passer netop dit behov. Gejs har i dag
over 3000 varmesystemer i drift, så mon ikke vi også kunne løse dit varmebehov.

Bytte: Og husk, vi tager gerne dit gamle varmesystem i bytte. Også selv om det ikke må genopsættes.

Gejs tel 75330122

Mail@gejs.dk

www.gejs.dk

