
Ökad trygghet med 
serviceavtal för fjärrvärme
Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och har lång livslängd  
behöver den service och underhåll. Ni som äger en lokal eller ett 
flerfamiljshus kan ta del av vårt förmånliga serviceavtal — så tar vi  
hand om fjärrvärmecentralen åt er. Det blir tryggare och enklare så.
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Serviceavtal  
för fjärrvärme

För en låg månadsavgift säkerställer ni att er fjärrvärme- 
central håller längre och har bästa möjliga verkningsgrad.  
En korrekt inställd fjärrvärmecentral minskar dessutom era 
energikostnader.

Om ni tecknar ett serviceavtal gör vi ett servicebesök hos er 
varje år. Då ser vi över centralen och om det skulle behövas, ger 
vi förslag på åtgärder. Dessutom finns det alltid proffs till hands 
om något oväntat skulle inträffa mellan besöken. Och vi är bara 
ett telefonsamtal bort med råd och tips. Allt för att era hyres-
gäster ska kunna njuta av behaglig värme och varmt vatten året 
runt. 

I serviceavtalet ingår:
• Årlig funktionskontroll och service av anläggningen.
• Fri telefonsupport med tekniker. 
• Tekniker på plats vid akuta fel.
• Rabatt på material och reservdelar.

Kostnad:
Fast avgift på 1 599 kr/år + 52,41 öre/m2.

Reservationer:
• För att få teckna serviceavtal måste fjärrvärmecentralen  

vara i fullgott skick vid tiden för tecknandet. Det kontrolleras 
kostnadsfritt av oss.

• Framkörningsavgift tillkommer med 250 kr om uttryckning 
sker utanför ordinarie arbetstid (mån-fre 08.00-17.00).

• Vid nytecknande av serviceavtal för fjärrvärmecentraler äldre 
än 20 år föregås detta alltid av en besiktning. 

Årligt servicebesök innefattar: 
Primärsidan (vårt distributionsnät)

• Kontroll av returbegränsningsventilen.
• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för servis- 

ledningar, flödesmätare och temperaturgivare.

Sekundärsidan (ert värme- och varmvattensystem)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar och  
påfyllningsventil för radiatorkrets och kallvattenarmatur.

• Kontroll av cirkulationspumpens funktion.
• Funktionskontroll av säkerhetsventiler för radiatorkrets  

och varmvattenkrets.
• Kontroll av expansionskärlet.
• Kontroll av reglercentralens funktion.

• Kontroll och eventuell justering av tappvarmvatten- 
temperaturen.


