Varmepumpe på
abonnement
Helt enkelt
Nærvarme til husstande i Faxe Kommune. Det er lige så
nemt som fjernvarme for den enkelte. Nærvarme
Danmark tager investeringen, risikoen og alt arbejdet.
Samtidigt gør I noget rigtig godt for miljøet.
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•
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Nærvarme Danmark A/S
•

Nærvarme Danmark er varmepumpe på abonnement. Helt
enkelt.

•

Solidt og stærkt fundament med energiselskabet SEF A/S i
ryggen.

•

Mere end 1.200 kunder i hele Danmark.

•

88% af vores kunder ”Vil anbefale os til andre”. 9% svarede
”Ved ikke”.

•

Landsdækkende aftaler med professionelle VVS- og
elinstallatører.

•

Installationskapacitet og behov for varmepumper er
afdækket.

Luft til vand varmepumpeinstallationer pr. år i Danmark
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Hvad siger vores kunder?
Hvordan vurderer du Nærvarme Danmark?

Kilde: Kundeundersøgelse gennemført i august 2021.

Ville du anbefale Nærvarme Danmark til andre?

Kilde: Kundeundersøgelse gennemført i august 2021.

Spar på CO2-udledningen år efter år

”Sammen med vores kunder skåner
vi klimaet for ca. 2,2 mio. kg. CO2 om året.”

Hvad får jeg med nærvarme?
Du slipper for den store
investering.
Lav opstart – fast abonnement.

Vi står for alt service,
reparationer og drift. Vi
udskifter også fx
varmepumpen, når den er
udtjent. Det køre bare.

Du får en komplet installation
af en af markedets bedste
varmepumper,
varmtvandsbeholder,
buffertank, cirkulationspumpe
og alt VVS- og elarbejde.

Vi afmonterer og bortskaffer
dit gamle fyr, hvis du ønsker
det.

Abonnementet inkluderer…
•

Vi klarer det årlige lovpligtige serviceeftersyn.

•

Drift og support af anlæg via wi-fi.

•

Nem styring af varmen via en app eller displayet.

•

Hotline / vagt 8:30 til 22:00 alle dage.

•

Det er lige så nemt som fjernvarme.

Der er mange fordele
med en varmepumpe
•

Du får rabat på dit elforbrug via reduceret elafgift.
•

Du sparer 1,11 kr. pr kWh på hele husstandens elforbrug over
4.000 kWh/år.

•

Får du fx en hjemmeoplader til el- eller hybridbilen, så er der
altså ‘billigt’ brændstof til bilen.

•

Du får ofte et billigere varmeforbrug end med gas og olie.

•

Din bolig stiger ofte i værdi på grund af en bedre
energimærkning (typisk 1-2 energimærker op).

•

Du får grønnere varme, der udleder markant mindre CO2.

•

En nem, hurtig og komplet installation på typisk 1-2 dage
uden at matriklen og gader skal graves op.

Priseksempler
https://naervarme.dk/beregner/

Din varmekilde Dit årlige forbrug Vælg opstartspris Abonnementspris* Købspris** Miljøgevinst (estimat) Elforbrug (estimat)
Gasfyr

1.200 m3

7.500 kr.

1.145 kr./md.

25.000 kr.

975 kr./md.

50.000 kr.

745 kr./md.

7.500 kr.

1.155 kr./md.

25.000 kr.

985 kr./md.

50.000 kr.

755 kr./md.

7.500 kr.

1.260 kr./md.

25.000 kr.

1.090 kr./md.

50.000 kr.

860 kr./md.

7.500 kr.

1.145 kr./md.

25.000 kr.

975 kr./md.

50.000 kr.

745 kr./md.

1.731 kg CO2

3.981 kWh

2.307 kg CO2

5.308 kWh

2.596 kg CO2

5.971 kWh

2.419 kg CO2

3.571 kWh

3.225 kg CO2

4.762 kWh

3.870 kg CO2

5.714 kWh

109.995 kr.

Gasfyr

1.600 m3

115.995 kr.

Gasfyr

1.800 m3

124.995 kr.

Oliefyr

1.500 l

109.995 kr.

Oliefyr

2.000 l

7.500 kr.

1.155 kr./md.

25.000 kr.

985 kr./md.

50.000 kr.

755 kr./md.
115.995 kr.

Oliefyr

2.400 l

7.500 kr.

1.260 kr./md.

25.000 kr.

1.090 kr./md.

50.000 kr.

860 kr./md.
124.995 kr.

* Du bestemmer opstartsbeløbet. Desto højere opstartspris desto lavere månedligt abonnement år efter år. Prisgaranti så længe vi ikke rammer mere end max 100 kr. forkert ved boliggennemgang.
** Prisgaranti så længe vi ikke rammer mere end max 5.000 kr. forkert ved boliggennemgang.
Vi tager forbehold for slåfejl.

Gennemtestet teknologi

✓ En af markedets bedste varmepumper
✓ Høj ydelse. 1 kWh ind og op til 4,5 kWh ud.
✓Panasonic
✓+30 års erfaring i Norden
✓+1 million solgte varmepumper
✓En af de mest lydsvage på markedet
✓Intuitiv brugerflade
✓Intelligente varmeprogrammer
✓Fjernstyring fra mobile enheder

Gennemtestet teknologi
✓ En af markedets bedste varmepumper

✓ Høj ydelse. 1 kWh ind og op til 4,5 kWh ud.
✓ Panasonic
✓+30 års erfaring i Norden
✓+1 million solgte varmepumper

✓En af de mest lydsvage på markedet
✓Intuitiv brugerflade
✓Intelligente varmeprogrammer
✓Fjernstyring fra mobile enheder

Vi vælger den bedste varmeløsning
sammen med dig.

Før og efter med træpillefyr

Varmepumpe på
abonnement
Helt enkelt

Vi glæder os til at holde varmen sammen
med jer i Faxe Kommune!
Er der spørgsmål?

