Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.
Navn_____________________________

Dato________________

Adresse___________________________
Vedr.:

Gratis fjernvarmeservice fra dit fjernvarmeselskab.

Kære ____________________________
Du/I har fjernvarme. Det betyder, at vi er i stand til at give dig/jer et interessant servicetilbud, kaldet
Fjernvarmens Serviceordning. Ordningen udføres af specialiserede VVS-firmaer. Tilbuddet er gratis
(dog ikke reservedele og tiden, der går med reparation) og omfatter følgende:
Eftersyn hvert andet år
Med Fjernvarmens Serviceordning får du/I regelmæssige eftersyn på varmeinstallationen:
• Et hovedeftersyn (et start-eftersyn, der typisk gentages hvert 6. år). Da der forventes en stor
tilslutning til ordningen, kan der gå op til 2 år fra i dag, før du/I hører fra os første gang.
• Et vedligeholdelsestjek (typisk hvert 2. år).
Ved hovedeftersynet tjekker vi både varmeinstallation, bolig og forbrugsvaner.
Alle fjernvarmeinstallationer i huset bliver efterset, testet og justeret. Lige fra hovedinstallationens
forskellige dele til radiatortermostaterne.
Vi gennemgår også selve boligen for at vurdere dit/jeres energiforbrug. For eksempel tjekker vi
isolering, vinduer og radiatorstørrelse. Du/I bestemmer selv, om boligen skal energiforbedres.
Endelig får du/I en grundig vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen - og samtidig
holde varmeforbruget nede.
Typisk hvert andet år giver vi anlægget et vedligeholdelsestjek, så du/I ved, alt er justeret og virker,
som det skal. Regelmæssige eftersyn er sundt for varmeøkonomien.
Da fjernvarmeselskabet har udgifter ved ordningen, er den eneste modydelse, at du/I accepterer, at
fjernvarmeselskabet for fremtiden kan indberette energibesparelser, der følger af ordningen, og som
er afledt af de råd og vejledninger, du/I modtager undervejs. Du/I accepterer dette og ordningen ved
at underskrive nedenfor og returnere dette brev. Du/I kan altid udmelde dig/jer af ordningen, og
fjernvarmeselskabet kan til enhver tid beslutte at ophøre med ordningen.
Returner venligst 1 underskrevet eksemplar af dette brev, hvis du/I vil med i ordningen.
Med venlig hilsen
Fjernvarme Distr. Hvidovre
Jeg/vi accepterer hermed ovenstående
Hvidovre, den
Tlf

/

Mail

______________________/_____________________/______________________

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba
v/EBO Consult A/S, Arnold Nielsens Boulevard 60, 1 ,. 2650 Hvidovre
Tlf: 36 38 38 00 * E-mail: ebo@ebo.dk * Web: www.hvidovrefjernvarme.dk
CVR: 76 34 36 16 * Konto: 5342 0000244627

