
Hvor meget  
vil du selv  
stå for?

Om fjernvarmeanlæg på abonnement

Betonvej 12 • 4000 Roskilde • Tlf. 70 20 20 66 • fors@fors.dk

Du gør 
mere selv

Model B

Fors A/S  
gør alt for dig

Model A



Læs mere på vores hjemmeside www.fors.dk/vindinge

Vi tager dit gamle gas- eller oliefyr med
tilhørende varmtvandsbeholder ned, og
kører det væk til genanvendelse.

Vi sætter et nyt fjernvarmeanlæg
op og slutter det til dit eksisterende
centralvarmeanlæg.

Vi sætter en måler på og syner dit
fjernvarmeanlæg.

Du opsiger selv din gasaftale hos Evida, 
hvis du har gas. Dine omkostninger bliver 
dækket til afkobling.

Vi sørger for al løbende service og
vedligehold af dit fjernvarmeanlæg
fremover.

Med andre ord, står VI for det hele.

Du kontakter selv en VVS’er og får et tilbud
på at få opsat et fjernvarmeanlæg. Som en
del af abonnementsordningen leverer vi
fjernvarmeanlægget til dig. 

Du sikrer, at din VVS’er har monteret dit
fjernvarmeanlæg og tjekker, at det hele
fungerer.

Vi sætter en måler på og syner dit
fjernvarmeanlæg.

Du opsiger selv din gasaftale hos Evida,  
hvis du har gas. Dine omkostninger bliver 
dækket til afkobling.

Vi sørger for al løbende service og 
vedligehold af dit fjernvarmeanlæg 
fremover.
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Model A
(Abonnement) 

Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig 
service. Du betaler en abonnementspris om 
måneden for vores service.

Model B 
(Abonnement)

Du håndterer selv dele af installationen. 
Du betaler en lavere abonnementspris om 
måneden, fordi du selv påtager dig store  
dele af arbejdet.

Hos os kan du få dit fjernvarmeanlæg på abonnement 
i stedet for at købe det. Det betyder, at du slipper 
for den store investering, der er i at købe anlægget.  
Det er med i abonnementsprisen. Samtidig slipper 
du for udgifter til løbende service og vedligeholdelse.  
Den del klarer vi nemlig også for dig.  

Få dit fjernvarmeanlæg  
på abonnement og slip for 
den store udgift

Du underskriver abonnementsaftalen digitalt, når du tilmelder dig fjernvarme 
Ønsker du at få dit fjernvarmeanlæg på abonnement, skal du underskrive en særskilt abonnementsaftale digitalt, når du  
tilmelder dig fjernvarme. I formularen vælger du enten abonnementsmodel A eller B. Dernæst vil du få tilsendt en  
abonnementsaftale sammen med din tilslutningserklæring. Begge aftaler skal underskrives digitalt, når du tilmelder dig. 

Om merudgifter ved installation af fjernvarmeanlægget
Du kan få udgifter til etablering af stikkontakt, ekstra rørlængder udover 3 meter, aftræk fra gaskedel mv.  
Læs mere i:”Almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg” på fors.dk/regler. 

Se de gældende 
abonnementspriser 

på fors.dk/priser

Med andre ord, du står selv for 

store dele af arbejdet.


