TILSLUTNINGSMODELLER

Vil du med på
den grønne bølge?

Hvad er forskellen på
at eje og abonnere?
Når du vil have fjernvarme, skal du
vælge, om du vil eje din unit eller
have et abonnement.
Her på arket kan du se, hvad forskellen er på de to modeller. Ved begge
modeller etablerer vi en stikledning
ind til din bolig.

A-Model, Abonnement
Vi opsætter et nyt fjernvarmeanlæg
og slutter det til dit centralvarmeanlæg. Vi servicerer og vedligeholder anlægget og skifter det uden
beregning, når det om mange år er
udtjent. Alt sammen som en del af
fjernvarmeaftalen, hvor du betaler
lidt mere over varmeregningen.

E-Model

A-Model

E-model, Du ejer selv
Du køber og opsætter et fjernvarmeanlæg og får udført alle nødvendige
installationer af en VVS-installatør.
Du indhenter selv tilbuddet og betaler selv for arbejdet. Du sørger også
selv for al fremtidig vedligeholdelse
af fjernvarmeanlægget.

Du finder fjernvarmepriserne og alt
det med småt på vores hjemmeside.
Det er især ”Specifikation for standardinstallation” og vores leveringsbestemmelser, der fortæller om
installation.

TILSLUTNINGSMODELLER

Vil du med på
den grønne bølge?

Det får du afhængigt
af dit valg
Arbejdsopgaver

A-Model

E-Model

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus
og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi
jord og fliser på plads. Har vi gravet i din græsplæne, river vi
og sår græsfrø eller lægger græstørv tilbage.

✔

✔

Vi fører fjernvarmerørene ind gennem ydermuren og monterer ventiler på indersiden af muren eller i et udvendigt skab.

✔

✔

Fra ventilerne trækker vi rør hen til det rum i huset eller kælderen, hvor fjernvarmeunitten skal hænge.

✔

Dit gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder og rør tager vi ned og kører væk. Alle installationer fra
fyrrummet og videre ud i huset ændrer vi ikke.

✔

Vi opsætter et nyt fjernvarmeanlæg, og slutter det til husets
eksisterende centralvarmesystem (radiatorer, gulvvarmeanlæg,
varme haner og tilhørende rør).

✔

Vi slutter det nye fjernvarmeanlæg til fjernvarmenettet.

✔

Vi syner fjernvarmeanlægget og monterer en måler. Du
opsiger selv en eventuel naturgasaftale, medmindre du vil
beholde gas til madlavning.

✔

I hele anlæggets levetid servicerer og vedligeholder vi det, og
vi udskifter det, når det om mange år er udtjent.

✔

✔

✔

Arbejdet er inkluderet i aftalen.
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