OVERVEJER DU

FJERNVARME?
Så får du netop nu 10.000

kr. i rabat

Gør som Sten og skift til fjernvarme
„Det er nemt, miljørigtigt og økonomisk til forbrugernes fordel.“
Tilbuddet er gældende t.o.m. 31. marts 2021

DET ER TRYGT AT
HAVE FJERNVARME
Sten og hans familie har haft fjernvarme i over et år i
parcelhuset i Dråby.
„Vi skal ikke tænke på noget, da det passer sig selv. Vi skal
ikke stå for service, opfyldning eller renovering. Nu kører
det bare,“ fortæller han.
I en travl hverdag er det skønt ikke at skulle tænke på
noget, varmen er der bare, når de skal bruge den, og der
kommer ikke nogen uforudsete regninger dumpende.
„Jeg kan se på en årlig besparelse på 7.000 kroner på min
varmeregning. Det er penge lige ned i lommen til sjov og
ballade. Og så er det trygt, at der ikke kommer uforudsete
udgifter, hvis noget går i stykker eller skal skiftes.“
Familien har med deres tidligere varmekilde oplevet at stå
uden varme i de kolde måneder.
„Vi står ikke længere og mangler varme i flere dage på
grund af reparation, hvis strømmen går eller når det gamle
fyr stod af. Nu har vi forsyningssikkerhed, og den tryghed
kan vi ikke længere undvære.“

DERFOR LOKAL
FJERNVARME
Det er billigt
Det er ikke en stor investering, og ingen må tjene penge
på fjernvarmen. Som forbruger bliver du medejer, og du får
samtidig også medindflydelse.
Det er grønt
Du er med til at gøre Danmark lidt grønnere, fordi
miljøet, naturen og klimaet nyder godt af fjernvarmen. Vi
bruger lokalt affaldsflis fra skovene på Djursland, som er
verificeret bæredygtigt.
Det er trygt og sikkert
Er der problemer, løser vi det hurtigt. Vi er nemme at få
fat i, da vi altid har en døgnvagt, der er klar til at hjælpe.
Du bliver derfor ikke ruineret af en serviceordning, alt er
inkluderet i din fjernvarmepris.
Vi leverer varme til dig

VIL DU
VIDE MERE?
Når du kontakter os, vil det være Laila eller Niklas du får i røret.
Vi kan rådgive dig, hvis du overvejer at skifte til fjernvarme. Vi
hjælper dig også gerne med en beregning på økonomien ved skift til
fjernvarme.
Hvis du ønsker det, kan vi også tage en uformel snak hjemme hos dig.
Ring til os på 86 34 26 55 eller
skriv en mail til mail@ebeltoftfjernvarme.dk
Se mere på www.ebeltoftfjernvarme.dk

