UNDER AVVIKLING

Til våre forretningsforbindelser
Som tidligere annonsert og kunngjort er Klima & Varmeteknikk AS (KVT) under avvikling og fristen for
å rette skriftlige krav mot selskapet gikk ut 4. august 2012. Alle skriftlig innkomne saker varslet før
denne dato er under behandling og vil bli tilbakemeldt de berørte fortløpende, og KVT vil innfri alle
berettigede forpliktelser mot både kunder og leverandører før selskapet blir endelig oppløst. Etter
loven er ikke KVT behandlingspliktig av saker innkommet etter ovennevnte dato – ei heller
reklamasjoner, så de vil av den grunn ikke bli behandlet.
KVT vil altså innen kort tid opphøre som selskap og de aller fleste ansatte har allerede fått andre
engasjement/jobber. Det betyr at det heller ikke lenger er mulig å få kjøpt reservedeler fra oss eller
nå oss for support/assistanse med hensyn til tekniske løsninger, montasjeveiledning, idriftsettelse og
lignende.
Vi vet at dette er/vil være et behov i framtiden på produkter levert av oss - uavhengig av vår
eksistens, og vi har derfor alliert oss med et selskap i Moss som har 30 års fartstid i bransjen, og som
er villig til å overta salg av reservedeler og eventuelle reparasjoner. De kjenner våre produkter - både
varmepumper fra Carrier og ventilasjon fra Nilan:
Firma
Adresse
Telefon
E-post

: VV Teknikk AS
: Larkollveien 10
1570 DILLING
: 90 40 90 90
: support@kvt.no

VVTeknikk har ikke overtatt noen form for garantiansvar for våre produkter og vil selvsagt ta betalt
for reservedeler og leverte tjenester. Kontaktinformasjon og betingelsene for å benytte tilbudet vil
fra og med 3. september finnes på KVTs hjemmeside adresse www.kvt.no.
For rask behandling av saker vennligst kontakt oss på support@kvt.no
Vi vil til slutt takke alle våre forretningsforbindelser for et godt samarbeid gjennom vår 30-års
eksistens og ønske dere alle lykke til videre i et spennende marked.

Med vennlig hilsen
Klima- & Varmeteknikk AS

