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Fjärrvärme är enkelt, tryggt och bekvämt. För att anläggningen ska fungera 
optimalt behöver den ses över med jämna mellanrum. En korrekt inställd och 
regelbundet servad fjärrvärmecentral håller längre och drar mindre energi. 

Vi erbjuder nu servicesavtal som gör underhållet lika enkelt och lättsamt 
som uppvärmningen.

Serviceavtal Fjärrvärme 
Villa



www.hemab.se

FJÄRRVÄRME | VATTEN | ELNÄT | EL | ÅTERVINNING | BIOGAS | VINDKRAFT

Fjärrvärmekunder med serviceavtal får en genomgång av anläggningen 
vart annat år. Då går vi tillsammans igenom dina inställningar och kon-
trollerar att din anläggning är optimerad för bästa effekt . Skulle något 
behöva fixas ger vi förslag på åtgärder och ser till att allt fungerar. 
Vi kan din anläggning och mellan besöken finns vi tillgängliga på tele-
fon för frågor och funderingar. Tryggt och säkert med andra ord.

Detta ingå
r!

Trygg och säker värme 

Serviceavtal Villa Plus  
145 kr/mån

• Funktionskontroll  
vartannat år.

• Service utförs kostnadsfritt 
vardagar 07.00-16.00

• Fria reservdelar och material
• Fri visning och injustering 

av fjärrvärmecentralen
• Försäkring mot självrisk

Funktionskontrollen genomförs av en tekniker som går igenom fjärr-
värmecentralen. På så sätt vet du att centralen fungerar som den ska. 
Risken för oförutsedda störningar i fjärrvärmecentralen minskar och 
du säkerställer att värmeleveransen utnyttjas effektivt. Funktionskon-
trollen genomförs vartannat år och utförs dagtid enligt överenskom-
melse. 

Detta ingå
r!

Servicesavtal Villa Bas  
95 kr/mån

• Funktionskontroll  
vartannat år.

• Service utförs kostnadsfritt 
vardagar 07.00-16.00 (ex-
klusive reservdelar)

• Rabatt reservdelar
• Fri visning och injustering 

av fjärrvärmecentralen
• Försäkring mot självrisk

Kontakta Kundservice för att teckna serviceavtal: 

Telefon: 0611-55 75 00 
E-post: kundservice@hemab.se

* Serviceavtal Villa Plus kan tecknas 
och gäller för anläggningar som inte 
är äldre än 15 år. Därefter övergår 
avtalet med automatik till ett service-
avtal Villa Bas


