Spørgsmål
Er det gra s at blive lslu et ernvarmen?
Må jeg selv grave ud l s kledningen?
Skal jeg investere i ernvarmeuni en?

Hvor meget fylder selve uni en?

Skal jeg have et indføringsskab?

Kan jeg opsige uni en?
Skal jeg bruge en af jeres samarbejdspartnere l at
lslu e ernvarmeuni en eller må jeg selv lslu e
den?
Hvor meget arbejde har jeg selv med den nye unit?
Hvis der senere opstår problemer med min ernvarmeunit, hvem har så ansvaret for at reparere den?

Hvordan foregår opgravning og reetablering på min
grund?
Hvad med mine bryggersskabe og vægge, der hvor
uni en skal sidde?

Hvor kan jeg ﬁnde Nykøbing Sj Varmeværks
vedtægter, priser m.m.?

Svar
Nej - men der er en meget fordelag g lslutningsfgi .
Se vores hjemmeside for aktuelle priser.
Nej, for at koordinere arbejdet bedst muligt og for at
få den rig ge kvalitet, nedgraver vi s kledningen.
Nej, uni en er med i ernvarmeløsningen. Men
du skal selv betale for at få den nye ernvarmeunit
koblet l dit eksisterende anlæg.
Uni en er bygget l at kunne være i et almindeligt 60
cm højskab. Så den er 50*50*170 (D*B*H)
Du kan se en uds llet model på dri skontoret på
Billesvej 8-10.
Ja! Du kan vælge et udvendigt ophængsskab eller et
indbygningsskab. Hullet i muren skal du i så fald selv
sørge for.
Nej! Det er obligatorisk at leje sin unit af os.
Du må ikke selv gøre det. Arbejdet skal udføres af en
autoriseret VVS installatør, men det står dig frit for at
vælge en hvilken som helst VVS installatør - blot det
er en, der har forstand på ernvarme.
Du skal selv holde øje med vandstanden og evt. påfylde vand.
Uni en lhører Nykøbing Sj Varmeværk og derfor
sørger vi for at den fungerer. Det betyder også at vi
skal have adgang l at lse uni en ifm. servicebesøg.
Disse vil selvfølgelig blive a alt i samråd med dig.
Vi sørger for at grave en rende l s kledningen i have
eller indkørsel. Vi sørger også for at reetablere græs
og ﬂiser, når huset er lkoblet.
Vi hverken erner eller reetablerer dine skabe,
ligesom vi heller ikke maler/tapetserer dine vægge,
hvis det skulle være nødvendigt e er opsætning af
unit. Det er en opgave der påhviler dig selv.
Vedtægterne ﬁnder du på vores hjemmeside
www.nsfv.dk under Informa on.

