Sig farvel til din varmtvandsbeholder
- og få varmt vand nok på den nemme måde

Ny
varmeveksler
Ingen investering
Bedre varmeøkonomi
Altid varmt vand nok

Assens Fjernvarme

Få en moderne varmeveksler
på lejebasis
Hvis du har en varmtvandsbeholder eller en gammel varmeveksler i huset,
kan du nu skifte til en højeffektiv varmeveksler - uden investering. Veksleren
sikrer, at du altid har varmt vand nok, og du får en bedre varmeøkonomi.
Få varmt vand på den nemme måde

Vi leverer,
installerer og
vedligeholder

Vil du gerne sørge for, der altid er varmt vand nok til alle?
Vil du gerne af med en varmtvandsbeholder, der fylder? Og
vil du også gerne slippe for ansvaret, når den skal repareres
eller skiftes? Så har vi et godt forslag til dig:
Lad os skifte din varmtvandsbeholder eller varmeveksler til en
moderne, højeffektiv varmeveksler. Vi står for alt det praktiske
- og du betaler en fast leje, der dækker alle udgifter på den.
Lige fra installation til vedligeholdelse og udskiftning, når
den engang er udtjent.

En fordel for dig - og os alle

Hos Assens Fjernvarme arbejder vi løbende på at give dig
mest varme for pengene. Her bidrager den moderne
varmeveksler positivt:
• Den giver dig en bedre afkøling og derfor en bedre
varmeøkonomi.
• For et standardhus på 130 m2 forventes en besparelse på
op imod 670 kr. om året.
• Samtidig bidrager den til et mindre varmetab i fjern
varmenettet og en højere effektivitet i varmeproduktionen - og det kommer alle til gode.

Fast pris pr. måned
117 kr.

Så nemt er det
Vi står for alt det praktiske:
• Vi leverer og installerer varmeveksleren.
• Vi nedtager og bortskaffer din varmtvandsbeholder.
• Vi står for vedligeholdelse af den nye veksler.
• Vi udskifter den, når den er udtjent.

Så billigt er det
•
•
•
•

Du skal ikke investere i varmeveksleren - det gør vi.
Du betaler 5 årlige rater á 280 kr. svarende til 117 kr.
om måneden.*
Du slipper for udgifter til service og reparation.
Du skal aldrig investere i en ny varmtvandsbeholder.

*Bemærk, at prisen dækker den standardløsning, der passer til de fleste.
Se vilkårene for prisen på assensfjernvarme.dk.

Varmeveksleren sparer
energi og plads
I stedet for at opbevare en stor mængde varmt vand sørger varmeveksleren
for at varme vandet op, når du skal bruge det.

Effektiv også ved lav fremløbstemperatur

Vi installerer som standard varmeveksleren Gemina Termix
Novi type 3. Den har den særlige fordel, at den også er effektiv, når vi sænker fremløbstemperaturen. Det gør vi for at
reducere varmespildet i fjernvarmenettet - og dermed give
dig en god varmepris.
Varmeveksleren giver dig:
• Bedre afkøling
• Bedre varmeøkonomi
• Altid varmt vand nok
• Bedre plads.

Vil du hellere købe en varmeveksler selv?

Du er naturligvis velkommen til selv at installere en varmeveksler. Bemærk, at der findes varmevekslere i forskellige
kvaliteter og med varierende afkøling og at nogle installationer
kræver særlige løsninger.
Se forudsætningerne for lejeaftale og beregninger på
assensfjernvarme.dk.

Hør
mere

Ring på
64 71 10 24
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Derfor anbefaler vi
varmevekslere til alle
Vekslerne bidrager til billig varme

Hos Assens Fjernvarme arbejder vi løbende med at forbedre
vores driftsøkonomi, så vi kan producere varmen så billigt
som muligt.
•

Vi arbejder på at sænke returtemperaturen fra alle forbrugere. En lav returtemperatur betyder et mindre varmetab
i ledningsnettet og en mere effektiv varmeproduktion.
Dermed bidrager den til en lavere varmepris.

•

Vi forventer, at varmevekslerne bidrager til en bedre
afkøling. Derfor tilbyder vi en moderne og effektiv veksler
på gode vilkår.

Varmeveksler
på lejebasis?
Ring 64 71 10 24

Husk - fjernvarmen må ikke tjene penge. Alle vores initiativer
har fokus på at sikre dig stabil, miljøvenlig varme til så lav en
pris som muligt.
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