
NIBETURVA LÄMPÖPUMPUILLE   
Suomessa asennetulle uudelle NIBE lämpöpumpulle 
NIBE tarjoaa sinulle takuuajan jälkeisille vuosille turvaksesi lisävakuutusta! 
Olemme maksaneet sen valmiiksi aina laitteen kuudenteen ikävuoteen saakka. 

Vakuutus tulee voimaan, kun täytät ja lähetät tämän lomakkeen NIBE:lle (postimaksu maksettu).
Vaihtoehtoisesti voit rekisteröidä lämpöpumppusi osoitteessa www.nibe.fi/nibeturva 
Huom! Lomakkeen lähetys/rekisteröinti tulee tehdä kuukauden kuluessa asennuspäivästä. 

NIBETURVA kattaa NIBE Energy Systems Oy:n maahantuomat Suomessa myydyt ja asennetut lämpöpumput.  
Lisätietoja ehdoista: www.nibe.fi/nibeturva
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1) Vakuutus rekisteröidään henkilötunnuksen mukaan
*) Pakollinen tieto
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Yksityishenkilö, jolla on voimassa oleva LVIS-laitteiden 
rikkoontumisen korvaava kotivakuutus: Uudella läm-
pöpumpullasi on kolmen vuoden NIBE tehdastakuu, joka 
rekisteröityy NIBETURVAn rekisteröinnin yhteydessä!

Rekisteröityyn uuteen NIBE lämpöpumppuun sisältyy kuu-
den vuoden NIBETURVA, joka on kotivakuutuksen täyden-
nys. Se korvaa rekisteröidyn lämpöpumpun rikkoontumisen 
omavastuuosuuden 500 euroon saakka ja ikävähennyksen, 
kun kotivakuutuksen antanut yhtiö on tehnyt myönteisen 
korvauspäätöksen vahinkotapauksessa. 

Voit vuosittain pidentää vakuutuksen jopa 10 vuoteen 
kotivakuutuksen ehdoista riippuen. Sinulle tarjotaan niin 
halutessasi vuosittain pidennysmahdollisuutta kuudennen 
käyttövuoden jälkeen. Rastita ruutu, jos haluat tarjouksen 
lisävakuutuksesta.
       

Kyllä kiitos, haluan, että NIBE tai NIBEn yhteistyökumppani 
tarjoaa lisäturvan pidennystä kuudennen käyttövuoden 
jälkeen.

_________________________________________________
Henkilötunnus1)

_________________________________________________
Sähköposti

_________________________________________________
Puhelin

_________________________________________________
Y-Tunnus*

_________________________________________________
Sähköposti*

_________________________________________________
Puhelin

_________________________________________________
Päivämäärä ja allekirjoitus*

NIBE varaa oikeuden lähettää tarvittaessa rekisteröityyn 
tuotteeseen liittyvää käyttö- tai huoltotietoa. Rastita 
ruutu, jos haluat myös muuta NIBE tietoa kodin lämmityk-
sestä ja ilmastoinnista.

Kyllä kiitos, haluan, että NIBE lähettää tietoa kodin lämmi-
tyksestä ja ilmastoinnista.

30 päivän sisällä tämän rekisteröinti-ilmoituksen saa-
pumisesta lähetämme sinulle vakuutustodistuksen ja 
täydelliset vakuutusehdot sähköpostitse (mikäli annettu) 
tai postitse. Jos haluat jo nyt nähdä vakuutusehdot, ne 
löytyvät nettisivuilta www.nibe.fi/nibeturva/ehdot.
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