Standard-installation av Bluewater vattenrenare
Vi installerar vattenrening i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som
är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.
Här hittar du information om vår installation av Bluewater vattenrenare. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv
har som kund.

Vad ingår i installationen?

Vem installerar min vattenrenare?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören
följer här vad som ingår i en installation av vattenrenare:

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med
flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast
väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att
installera just din vattenrenare. Efter lagd order svarar du på
förberedande frågor om installationsplatsen och inväntar ett
bokningsförslag från installatören.
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Montering av vattenrenare och eventuellt medföljande kärl.
Kapning och tillpassning av vattenslutning inom 30 cm från
installationsplats.
Grovstädning av installationsplatsen.
Driftsättning och funktionstest.

Förutsättningar för installationen
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Samtliga kollin skall placeras i nära eller direkt anslutning till
installationsplatsen.
Installationsplatsen skall vara städad och fri från lösa föremål.
Golvytor, skåp och väggar ska vara täckta för att förhindra
skador.
Jordat vägguttag finns i nära anslutning av produkten.
Ledig anslutningspunkt för avloppsvatten/spilledning.
Det skall finnas fungerande vattenavstängning I eller intill
installationsplatsen tillgänglig för installatör under hela
montage tiden.
Installation i flerbostadshus ansvarar du för att avisera övriga
boende och att installatören har tillgång till
vattenavstängningen.
Befintliga anslutningar skall vara godkända enligt Boverkets
byggregler.
Befintlig bänkskiva ska vara av lätt forcerat materiel för
håltagning och placering av ny blandare.
Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra
transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå
installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation
avtalas direkt med installatör.

Viktig Information
Installationen omfattar inte ombyggnation av befintliga rörstråk eller
avloppsledningar, rådslå med din installatör innan installationen för att
säkerställa förutsättningarna.
Om produkten inte finns placerad i direkt näranslutning till
montageplatsen kan detta medföra extra kostnader för extra arbete. Se
därför till att du har placerat din produkt precis intill montageplatsen till
när installatören anländer.
Skulle du behöva hjälp med material eller arbete som inte ingår i tjänsten
går det bra att kontakta installatören direkt för ett prisförslag på samtliga
tillkommande avgifter.

ROT-avdrag
När du köpte installationen valde du installation med eller utan rot.
Om du köpte en installation med rotavdrag, har du redan betalat ett
lägre pris. Vi står för kontakten med Skatteverket och du måste
därför informera oss om:

● Ditt personnummer
● Din fastighetsbeteckning
Bor du i en bostadsrätt måste du även informera oss om:

● Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
● Ditt lägenhetsnummer
Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven på
rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela rotavdraget, har vi rätt
att efterfakturera motsvarande belopp. Klicka här för mer
information om Skatteverkets regler för rotavdrag.

Teknisk speciﬁkation
Allmänt
Rotavdrag

Du har antingen köpt en installation med eller utan rotavdrag.1

Tillstånd

Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.2

Parkering och reseavgifter

Kund ansvarar för att parkering finns intill arbetsplatsen och är tillgänglig för
installatören inom gångavstånd. Eventuella avgifter för tull och parkering
debiteras dig som kund genom installatören.

Arbete
Avemballering
Håltagning för separat blandare

Inkoppling mot avloppsledning

Ja
trä, aluminium, lätt forcerat

Ja

stenskivor, betong, m.m.

Nej

befintligt vattenlås med ledig
anslutningspunkt

Ja

Anslutning av vattenledningar
Ombyggnation av befintliga
anslutningspunkter

Elarbete

Ja
Godkända enligt Boverkets
Byggregler inom 30 cm från
montageplats

Ja

Ej uppfyllda krav enligt Boverkets
byggregler eller längre bort än 30 cm

Nej

diskho eller vattenlås

Nej

medföljande stickkontakt

Ja

fast anslutning

Nej

Driftsättning och funktionstest

Ja

Grovstädning

Ja

Övrigt

plocka/städa undan i diskbänk

Nej

skydda golv, väggar och tak

Nej

Material
Rörmaterial

koppling, förminskningsset, bussning,
rörbit

Ja

Rörtätning

Lin, Locherpasta, Gängtejp, Lim

Ja

Avloppsrör

Nej

Avloppsnippel

Nej

Avstäningsventiler

Nej

Förberedelser för kund
Plocka undan på installationsplats

Kunds ansvar

Lyfta in produkt till installationsplats

Kunds ansvar

Kontrollera fungerande vattenavstängning

Kunds ansvar

Förbereda ett jordat eluttag vid
installationsplats

Kunds ansvar

Säkerställa avloppsanslutning för
spillvatten

Kunds ansvar

F n er
1

För ROT-avdrag behöver vi ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Bor du bostadsrätt behövs även
bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Om Skatteverket inte beviljar hela den preliminära
skattereduktionen som vi dragit av, har vi rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

2

Vi förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter
installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig vi oss alla eventuella kostnader som uppstår i
samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

3

"Icke farbar väg" = Påtvingade stopp, såsom ex. båt eller färja för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.

4

Produkten skall finnas i, eller i direkt anslutning till installationsplats. Om detta inte är möjligt kan överenskommelse med installatör
gällande bärhjälp avtalas. Pris för bärhjälp avtalas med installatör.

5

Om en eller fler förutsättningar ej är uppfyllda och leder till utebliven installation debiteras du som kund 1200 kr i form av en
“bomkörningsavgift”.

