
SUPPORT

LEVERT &
MONTERT

Vi hjelper deg så langt du måtte ønske 
— hele veien fra kassa til på-knappen. 



Hvis du ønsker en problemfri start med ditt nye produkt, kan Power 
hjelpe deg i gang. Vi kan transportere produktet hjem til deg og også 
sørge for innbæring, utpakking og montering. Vi tar med all emballasje i 
retur, og også ditt gamle produkt hvis du ønsker det. 

Du kan selvfølgelig velge tidspunkt for hjemkjøringen slik at du slipper 
å ta fri fra jobb for å vente på leveringen. Vi har fleksible leverings
tidspunkter både dag og kveld mandag – fredag.

Vår samarbeidspartner har stor erfaring på dette området og opptrer 
profesjonelt. De er godt kjent med våre produkter. Vi  benytter rørlegger 
på de oppgavene hvor det kreves, slik at du er trygg på at installasjonen 
blir utført korrekt og profesjonelt.

Under finner du en oversikt over de tjenestene vi tilbyr deg, spør gjerne 
en av våre selgere om mer detaljer.

Hjem kjøring og montering

Varene leveres til nærmeste punkt/ første hindring ved inngang til 
adresse. Du som kunde må selv sørge for innbæring i hus/ leilighet.

Levering til trapp

Varene leveres til anvist plass inne i leilighet/ hus med emballasje på.

Levering til anvist plass



Levering inn i huset, utpakking av produktet og montering uten 
 rørlegger. Vi tar med all emballasje i retur. Prisen inkluderer ikke 
 endring av eksisterende elektrisk anlegg.

Klar til bruk hvitevarer



Levering inn i huset, utpakking av produktet og montering/ tilkobling 
av vann med rørlegger. Vi tar med all emballasje i retur. Kontroller at 
det er fysisk plass å bære inn side by side skap med emballasje på.

Klar til bruk Side by side

Du bør tenke på hvilken retning kjøleskapet du har kjøpt åpner seg. 
Hvis dette blir feil i ditt kjøkken, vil vi hjelpe deg med omhengsling.

Omhengsling av kjøleskap

Levering inn i huset, utpakking, og montering av ovn og platetopp, 
 utskjæring av benkeplate (ikke stein), vi tar med emballasje i retur. 
Prisen inkluderer ikke endring av eksisterende elektrisk anlegg.

Klar til bruk  
Innbyggsovn/platetopp

Levering inn i huset, utpakking, og montering av integrert produkt,
utskjæring av benkeplate (ikke stein), Vi tar med all emballasje i  retur. 
Prisen inkluderer ikke endring av eksisterende elektrisk anlegg.

Klar til bruk 
Integrert/oppvask



Levering inn i huset, utpakking av TV og montering på fot. Vi tar med 
all emballasje i retur. Vi tilkobler dekoder og sorterer inntil 10 kanaler. 
Vi tar med all emballasje i retur.

Klar til bruk TV på fot

Levering inn i huset og utpakking. Vi monterer veggfeste og henger TV 
opp på vegg. Vi tilkobler dekoder og sorterer inntil 10 kanaler. Vi tar med 
all emballasje i retur.

Klar til bruk TV på vegg

Vi tar med ditt gamle produkt som du skal bytte ut, hvis det er 
 ønskelig, og leverer dette til elretur for forsvarlig avhending.

Elretur

Express levering for varer direkte til kunde innen et 2 timers intervall. 
Det vil påløpe ekstra kostnader på separat faktura for elektrikertjenest
er og endring av eksisterende anlegg. Inkluderer innbæring, utpakking, 
returemballasje og montering av hvitevarer uten rørlegger. 

Expresslevering



Ut over faste prisede tjenester, tilbyr vi en rekke tjenester innen 
elektriker og rørleggerarbeid. Ta kontakt med en av våre selgere for 
ytterligere informasjon om dette.

Ekstra tjenester

Hvis du ønsker en problemfri start med ditt nye produkt, kan Power 
hjelpe deg i gang. Vi kan transportere produktet hjem til deg og også 
sørge for innbæring, utpakking og montering. Vi tar med all emballasje 
i retur, og også ditt gamle produkt hvis du ønsker det. 

Du kan selvfølgelig velge tidspunkt for hjemkjøringen slik at du slipper 
å ta fri fra jobb for å vente på leveringen. Vi har fleksible leverings
tidspunkt på både dag og kveld mandag – fredag.

Vår samarbeidspartner har stor erfaring på dette området og opptrer 
profesjonelt. De er godt kjent med våre produkter. Vi  benytter rørleg
ger på de oppgaver hvor dette kreves, slik at du er trygg på at installas
jonen blir utført korrekt og profesjonelt.

På forrige side finner du en oversikt over de tjenestene vi tilbyr deg, 
spør gjerne en av våre selgere om mer detaljer.

Klar til bruk





For mer informasjon gå inn på power.no

SUPPORT

SUPPORT er POWERS eget service–team. Vi hjelper deg 
med oppstart og klargjøring av blant annet TV, PC, Mac, 
Nettbrett og Mobiltelefon.

Har du behov for hjelp?
Vi er her for deg, så hvis det er noe som ikke fungerer 
 korrekt, kontakt oss – vi hjelper deg!

Henvend deg i supportavdelingen i ditt nærmeste  
POWERHOUSE eller kontakt vår kundeservice på 
power.no/kundeservice.


