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Ring på
5554 6612

Fjernvarmen giver dig en ekstra god
varmeøkonomi, fordi du får et nyt intelligent
anlæg derhjemme.

- helt uden investering!
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Ny teknik sparer
energi og plads

Skift til billig fjernvarme

Med fjernvarmen får du en såkaldt vekslerunit, der erstatter
både fyr og varmtvandsbeholder. Den fylder ikke mere end
et overskab, så den er let at placere i kælder, bryggers eller
måske badeværelse.
Vekslerunitten har mange fordele:
• Den varmer kun brugsvandet, når du skal bruge det,
og temperaturen er altid den samme.
• Det varme vand er hurtigt tilgængeligt.
• Den sikrer en lav returtemperatur.
• 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.

Ny varmemesterordning
Fensmark fjernvarme A.m.b.a.

Engvej 4
4684 Holmegaard
Telefon: 5554 6612

www.fensmarkfjernvarme.dk
kontor@fensmarkfjernvarme.dk

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 7:00 til 15:00
Fredag kl. 7:00 til 12:00

Ingen investering
Fast abonnement
Fensmark Fjernvarme

Få dit nye fjernvarmeanlæg
på abonnement

Hvad koster det at have
fjernvarme?

Som noget nyt kan du skifte til fjernvarme helt uden at hive penge
op af lommen til anlæg, vvs-arbejde og tilslutning.
Vi står for det hele – du betaler blot 3.300 kr. om året.

Lige nu er prisen på fjernvarme ca. den samme som på naturgas.
Men i modsætning til naturgassen ligger fjernvarmeprisen stabilt
og er langt mindre følsom for udsving i gasprisen.

Du får varmemesteren med i købet

Et eksempel:

Normalt koster det omkring 60.000 kroner at blive tilsluttet
fjernvarmen, og vi ved, det holder mange tilbage. Men fjernvarmen er miljøvenlig, prisen er stabil og god - og det synes vi,
flere skal have glæde af.

Udgift til at opvarme et hus på 130 m med et årligt forbrug
på 18,1 MWh:

Derfor tilbyder vi nu, at du kan blive tilsluttet fjernvarmen helt
uden investering. I stedet får du et abonnement, som vi kalder
Varmemesterordningen. Her sørger vi for alt - og holder dit
anlæg i form med service og reservedele, når du er tilsluttet.
Abonnementet koster kun 3.300 kr. om året.

Varme
mesterordning
Fast pris pr. år
kun 3.300 kr.

Fjernvarme er god økonomi
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Årlig udgift

Fjernvarme*

Kr. 16.140

Individuelt gasfyr**

Kr. 17.800

Fjernvarmen er der altid

Oliefyr ***

Kr. 25.000

Vi har ansvaret for, at varmen er der og fungerer problemfrit.

** Ved gaspris på 8 kr. og inkl. abonnement på 150 kr. og drifts-

Så billigt er det

Vi står for alt det praktiske:
• Afmontering og bortskaffelse af dit
eksisterende anlæg
• Tilslutning til fjernvarmen
• Opgravning til fjernvarmerør og oprydning
bagefter
• Justering og vedligeholdelse af dit nye anlæg
• Evt. reparationer i anlæggets levetid
• Udskiftning af anlægget, når det er udtjent.

Du skal slet ikke have penge op af lommen for at
komme i gang:
• Du betaler 3.300 kr. om året i fast abonnement
+ forbrug og faste afgifter.
• Du slipper for at investere i tilslutning, anlæg og
vvs-arbejde, i alt ca. 60.000 kr.
• Du slipper for uforudsete udgifter til service,
reparation og senere udskiftning.

Fjernvarme er nemt - én gang for alle

Varmekilde

* Fjernvarmeprisen er inkl. årligt abonnement på 3.300 kr.

Så nemt er det

Prisen på fjernvarme i Fensmark ligger stabilt og langt under
landsgennemsnittet.

udgifter på 2000 kr.
*** Ved oliepris på 10 kr./l. og inkl. driftsudgifter på 2000 kr.

Vi sørger for at holde dit anlæg i form med med service og
reparationer samt udskiftning, når det er udtjent.

Fjernvarmen i Fensmark er miljøvenlig
Fjernvarmen sparer årligt miljøet for afbrænding af 2 millioner
m3 gas og derved 3.000 ton CO2. 55 % af varmen er overskudsvarme fra Ardagh Glass Holmegaard. Resten kommer fra
vores effektive gaskedel.

Fjernvarmen giver dig bedre plads

Beregn din besparelse
på
fensmarkfjernvarme.dk

Den fylder ikke mere end et almindeligt overskab.

