Er den nye vekslerunit et
godt valg for dig?
Kontakt os, hvis du gerne vil have gode råd om
den nye vekslerunit og din varmeøkonomi.
Du kan også bestille din unit hos os med det
samme.
Vekslerunit

Ring og få svar på dine
spørgsmål
Fensmark fjernvarme A.m.b.a.
Engvej 4
4684 Holmegaard
Telefon 5554 6612 . 4040 2314
fensmark_fjernvarme@mail.tele.dk
www.fensmarkfjernvarme.dk

Varmt vand med en
god varmeøkonomi

Fensmark Fjernvarme A.m.b.a.

Ny teknik sparer energi
og kolde overraskelser

En elegant løsning
derhjemme

Du kan købe eller leje med fast budget

Når du har fjernvarme, har du også en varmeunit
og en varmtvandsbeholder, der sørger for, at du får
varme i dine radiatorer og varmt vand i dine vandhaner. Det er den unit og varmtvandsbeholder, du
nu kan udskifte til en såkaldt vekslerunit.

Den nye vekslerunit fylder ikke mere end et køkkenskab, og du slipper for en stor varmtvandsbeholder i dit bryggers. Det betyder, at dit nye anlæg er
let at placere i kælder, bryggers eller måske badeværelse.

Normalt køber du en unit hos din vvs-forhandler,
og dermed får du selv ansvaret for montering og
vedligeholdelse. Vi tilbyder dig to andre muligheder, hvor du kender udgiften på forhånd:

Vekslerunitten har to fordele: Den sørger for, du har
varmt brugsvand, lige når du har brug for det. Og
den sparer på energien - uden du skal gøre noget:

Unitten bliver leveret med et elegant kabinet i Jacob
Jensen Design.

• Den varmer kun brugsvandet, når du skal bruge 	
det.
• Det varme vand er hurtigt tilgængeligt
• Den sikrer en lav returtemperatur på
fjernvarmen.
• Den regulerer varmen efter udetemperaturen.
• Der er minimalt varmespild, da der ikke står 	
varmt vand i en beholder
• Der er minimal risiko for tilkalkning og
bakteriedannelse
Vekslerunitten sørger også for, dit varme brugsvand
altid har den rigtige temperatur - uanset hvilken
temperatur dit fjernvarmevand har.

1. Du lejer unitten og tegner et løbende abonnement. Vi sørger for vedligeholdelse og udskiftning.
Det giver dig fuld sikkerhed for, at din vekslerunit
altid er velfungerende.
2. Du køber unitten over 5 år og vælger selv, om
du vil have serviceabonnement.
Har du købt unitten hos os, kan du vælge selv at
tage ansvar for service og udskiftning. Eller du
kan tegne et serviceabonnement og få den samme
sikkerhed for vedligeholdelse, som hvis du lejer
unitten.

Kend din økonomi på
forhånd
Køb/leje
af unit

Vekslerunit

Vekslerunit med
større kapacitet

1. Løbende
abonnement
med fuld service pr. md.

kr. 136,-

kr. 155,-

2. Køb over 5 år

kr. 315,-

kr. 340,-

Efterfølgende
serviceabonnement pr. md

kr. 35,-

kr. 35,-

