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Langelinie 60 · 7100 Vejle · Tlf.: 75 82 74 55

Til beboeren
juni 2021

Kom ind i Fjernvarmen
- og bliv en del af den grønne omstilling
Nu kommer vi med et godt tilbud til dig om tilslutning til fjernvarme. Tilslutning vil give dig de samme
fordele, som andre fjernvarmekunder i Vejle allerede har:




Du får en sikker, problemfri og lydløs opvarmning
Du får en markant mindre varmeregning i fremtiden
Du sparer miljøet for mange tons CO2

Kampagnetilbud
Tilbuddet omfatter:


Tilslutning, stikledning (max. 20 meter), unit, husinstallation til fast pris 27.000 kr. inkl. moms.



Arbejdsløn udgør 16.880 kr. heraf. Det kan fratrækkes i skat som håndværkerfradrag.



Etablering af midlertidig forsyning ved havari på fyr. Det gælder for tilmeldte forbrugere.

Det er en forudsætning for tilbuddet, at minimum 40 % af husene i området tilmelder sig fjernvarmen.
Ellers er der er ikke økonomi i at etablere fjernvarme i området.
Vores kampagnetilbud gælder, hvis vi har din tilmelding senest 15. september 2021. Efter denne
dato kan vi oplyser om projektet gennemføres. Hvis vi får tilstrækkeligt med tilslutninger, udføres
ledning og tilslutning i perioden efteråret 2021 – efterår 2022. Betaling skal ske når installationen er
udført.
Beregn din varmeøkonomi
Gasprisen er steget, og vores fjernvarmepris er nedsat for 2. år i træk. På www.vejlefjernvarme.dk kan
du hente beregningsark. Indtast husets størrelse, og nuværende årligt forbrug. Så udregnes besparelsen omgående.

Der er vedlagt et regneeksempel for et hus på 130 m2 og et årligt gasforbrug på 1.935 m3.
Ønsker du vores hjælp til at udregne din besparelse, er det også muligt. Ring eller mail til os herom.
Grøn omstilling
Ved at vælge fjernvarme bliver du også en del af den grønne omstilling. Fjernvarmen i Vejle er 95 %
CO2-neutral. Et hus med naturgas forurener lige så meget som 11 huse med fjernvarme. Derfor
hjælper du også med at reducere klima aftrykket ved at vælge fjernvarme.
Vi håber, du tager godt imod tilbuddet. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at sende mail
til os på vf@vejlefjernvarme.dk eller ringe på telefon 75 82 74 55.
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