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Leaset fjernvarmeveksler
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Da valget stod mellem 20 procents
motivationstillæg og en splinterny
leaset fjernvarmeveksler fra Skive
Fjernvarme, var pensionist Niels
Graversen ikke i tvivl: Han fik udskiftet
sit gamle fjernvarmeanlæg, så hans
returtemperatur kommer ned. Som
bonus sparer han også de mange ture
op og ned ad kældertrappen. For
varmen regulerer nu helt sig selv.
- Jeg havde selvfølgelig håbet, mit gamle anlæg kunne
holde min tid ud. Men jeg
kunne jo godt se, at min varmeregning ville blive for høj
i varmeåret 2016-2017. Med
mit gamle anlæg skulle jeg
betale 20 procent i motivationstillæg, fordi returtemperaturen lå alt for højt, fortæller
Niels Graversen.

Kun 100 kr. om måneden
Med de dyre udsigter faldt
Skive Fjernvarmes tilbud
om at lease en ny og effektiv
fjernvarmeveksler på et tørt
sted i det 110 år gamle hus
midt i Skive.
- Jeg er fyldt 96 år, så tiden
er ikke til at foretage de store
investeringer i et nyt anlæg.

Men med leasingaftalen skal
jeg blot betale omkring 100
kroner om måneden. Så har
jeg en løsning, der ikke bare
er billig - den passer også til
mit behov, forklarer Niels
Graversen.
Her henviser han til, at når
huset en dag skal sælges, kan
en ny ejer enten fortsætte
aftalen eller opsige den og
levere anlægget tilbage til
Skive Fjernvarme.
- Det er ting, der er vigtige
at sikre sig i min alder. Det
varer jo næppe så længe, før
huset skal sælges, siger han.

Nem og stabil varme
Da beslutningen var taget,
tog Niels Graversen kontakt

Med den nye fjernvarmeveksler slipper Niels Graversen for mange ture i kælderen for at skrue på varmeanlægget.

til sin VVS-montør, som satte
anlægget op. Som noget nyt
fik Niels Graversen også en
temperaturføler uden for
huset. Det betyder, at varmen
bliver reguleret helt automatisk. Tidligere skulle han
jævnligt skrue på anlægget i
kælderen, når varmen i huset
og ikke mindst gulvvarmen
på badeværelset skulle reguleres.
- Nu sparer jeg de ture ned
i kælderen flere gange om

måneden. Samtidig har jeg
en dejlig konstant varme
året rundt - også i badeværelsesgulvet, forklarer Niels
Graversen.
Den økonomiske effekt på
varmeregningen har han ikke
set endnu, men erfaringerne
med det nye anlæg er gode:
- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg
kommer til at spare mange
penge på varmeregningen.
Og om ikke andet, så slipper
jeg for at få 20 procent i mo-

tivationstillæg fra juni 2016,
siger han.
Leasingaftalen betyder også,
at Niels Graversen kan få
gratis service på anlægget,
hvis der er noget i vejen. Så
der kommer ingen uforudsete udgifter, og det er han
glad for.

Du kan også spare med en
leaset fjernvarmeveksler
Læs mere om leasing på www.skivefjernvarme.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os eller din
lokale VVS-installatør for at høre nærmere om
ordningen.

Marius Jensens Vej 3 . 7800 Skive
Tlf. 9752 0966

