BESTIL TILSLUTNING

HOP MED PÅ
DEN GRØNNE BØLGE

Det er nemt og hurtigt at tilslutte nye eller
eksisterende boliger og virksomheder til fjernvarmenettet – og hos Viborg Varme er det
nemt, trygt og billigt at være fjernvarmekunde.
Kontakt en af Viborg Varmes konsulenter for en
uforpligtende snak omkring muligheder og fordele ved fjernvarme i din bolig eller virksomhed.
Vore konsulenter kan også beregne din pris for
fjernvarme og sætte tal på din besparelse, hvis du
skifter fra anden varmekilde.

NEMT TRYGT BILLIGT

NEMT TRYGT BILLIGT

KONTAKT OS
Kontakt Viborg Varme på

telefon 87 27 58 00
mandag-torsdag kl. 8-16
og fredag kl. 8-13.

SÅ NEMT ER DET
Tre enkle trin er alt hvad der skal til.

1

2

Gå på vores
hjemmeside og
tjek om vi kan levere
på din adresse.

Udfyld et
ansøgningsskema
på vores
hjemmeside.

3

Vi ringer
dig op og får
dig i mål
- helt enkelt.

TILSKUD OG RABATTER
Når du vælger at tilslutte din bolig eller din virksomhed til Viborg Varmes fjernvarmenet, har du
to typer udgifter.

Fra ovenstående priser kan du trække diverse
tilskud og rabatter.
På vores hjemmeside kan du se en aktuel prisliste
samt en oversigt over mulige tilskud og rabatter.

1. Tilslutningspris til Viborg Varme
2. Betaling til VVS-installatør for indendørs
installationer

SÅDAN FOREGÅR TILSLUTNINGEN
1. BESTILLING
Du sender en ansøgning om tilskud
samt en bestillingsblanket til os.
2. BEKRÆFTIGELSE
Vi bekræfter din bestilling. Du kontakter
en godkendt VVS-installatør. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside.
3. INDENDØRS INSTALLATION
Du fortæller os, hvornår VVSinstallatøren udfører de indvendige
installationer hos dig.

4. GRAVEARBEJDE
Vi besøger dig og aftaler, hvor vi skal føre
fjernvarmen ind i huset. Arbejdet tager
højst tre uger.
5. TILSLUTNING OG KLARMELDING
VVS-installatøren tilslutter anlægget, og
vi påsætter måler. VVS-installatøren indsender en ’Færdigmelding’ til os.
6. FÆRDIGT ARBEJDE
Vi godkender installationen og sender dig
et velkomstbrev + udbetaler tilskud.

NEMT TRYGT
TRYGT BILLIGT
NEMT
BILLIGT

Viborg
Viborg Varme
Varme .. Håndværkervej
Håndværkervej 6
6 .. 8800
8800 Viborg
Viborg .. Tlf.
Tlf. 87
87 27
27 58
58 00
00 .. Fax
Fax 87
87 27
27 58
58 01
01
www.viborgvarme.dk
.
post@viborgvarme.dk
www.viborgvarme.dk . post@viborgvarme.dk

