
Förmånligt trygghetsavtal  
för dig med fjärrvärme
 
Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och lättskött behöver den tittas till ibland. En 
korrekt inställd och regelbundet servad fjärrvärmecentral håller nämligen längre och 
kostar mindre.  
 
Med ett trygghetsavtal hos oss tar vi hand om allt underhåll åt dig. Tryggt och säkert.

sevab.com



SEVAB Strängnäs Energi AB  Adress: Dammvägen 12 A, 645 21 Strängnäs  
Telefon: 0152-460 50  E-post: kundservice@sevab.com  sevab.com

Trygghetsavtal/Trygghetsavtal Plus  

för fjärrvärme

Teckna direkt på sevab.com/trygghetsavtal eller kontakta vår kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com. 

För att få teckna trygghetsavtal måste fjärrvärmecentralen vara i fullgott skick vid tiden för tecknandet.  
Det kontrolleras kostnadsfritt av oss.
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Ett trygghetsavtal är en perfekt lösning för dig som vill slippa fundera över din fjärrvärme. Och har du den uppkopplingsbara 
reglercentralen Danforss ECL 310, eller är på väg att skaffa dig en, kan du även välja att lägga till vårt Trygghetsavtal Plus. 

I vårt Trygghetsavtal ingår ett servicebesök vart tredje år. Då går vi tillsammans igenom inställningarna på din fjärrvärmecentral och 
kontrollerar att allt fungerar som det ska. Skulle något behöva fixas ger vi förslag på åtgärder. Om några delar behöver bytas ut får du 
självklart rabatt på reservdelarna. Mellan servicebesöken finns vi tillgängliga på telefon för frågor och funderingar. Och skulle olyckan 
mot förmodan vara framme är vår personal redo att rycka ut, dygnet runt, årets alla dagar. Lägger du sedan till vårt Tryggavtal Plus 
går vi på distans igenom din fjärrvärmeanläggning en gång i kvartalet. Tryggt och säkert, eller hur?

 I Trygghetsavtal Plus ingår även: 
• kvartalsvisa elektroniska genomgångar av din fjärrvärme- 

anläggning via distansuppkoppling

• en rapport på hur centralen fungerade vid uppkopplingstillfället samt 
vilka justeringar som vi gjort under året

• förslag på förbättringar.

I vårt Trygghetsavtal ingår:
• servicebesök vart tredje år

• hjälp vid akuta fel

• telefonsupport med tekniker

• rabatt på material och reservdelar

• självriskreducering vid eventuell skada.

Sekundärsidan (ditt värme- och varmvattensystem)

• kontroll av eventuellt läckage på anslutningar,  
påfyllningsventil för radiator krets samt cirkulations-
pumpens funktion

• funktionskontroll av säkerhetsventiler för  
radiatorkrets och varmvattenkrets

• kontroll av expansionskärlet

• kontroll av reglercentralens funktion

• kontroll och eventuell justering av  
tappvarmvattentemperaturen.

Primärsidan (vårt distributionsnät)

• kontroll av returbegränsningsventilen 

• kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för 
servisledningar, flödesmätare och temperaturgivare. 

I självriskreduceringen ingår:  
Självriskreducering på upp till 5 000 kr/skadetillfälle*.  

* Villkoret för att få självriskreducering är att den uppkomna skadan måste vara 
ersättningsbar och utbetald egendomsskada enligt dina villaförsäkringsvillkor. 
Ersättningsbar skada är sådan som primärt uppstått i fjärrvärmecentralen och/
eller i ditt värmesystem.

I servicebesöket ingår:

För att du ska kunna teckna Trygghetsavtal Plus krävs att

• fjärrvärmecentralen har en uppkopplingsbar reglercentral, Danfoss ECL 310 

• du har ett gällande trygghetsavtal 

• din fjärrvärmecentral är uppkopplad till Danfoss ECL Portal och att du har ett användarkonto på Danfoss ECL Portal, benämnt 
”Full åtkomst med användaradministration”, vi kan hjälpa dig med detta

• vår personal kopplar upp vårt konto mot ditt konto via Danfoss ECL Portal

• din reglercentral har både utomhusgivare och inomhusgivare.

Vill du teckna Trygghetsavtal eller Trygghetsavtal Plus?


