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SERVICEAVTAL
FÖRETAG



Serviceavtal
Fjärrvärme är ett tryggt, bekvämt och miljövänligt sätt att värma 
upp en fastighet. Genom  att regelbundet se över fjärrvärmean-
läggningen förebyggs fel som kan uppstå. En väl intrimmad 
värmeanläggning sänker dessutom dina värmekostnader. Med 
våra serviceavtal kan du vara säker på att din anläggning alltid är i 
gott skick. 
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Tryggt och Säkert
Fjärrvärmekunder med serviceavtal får ett servicebesök varje 
år. Då går vi igenom dina inställningar och kontrollerar att allt 
fungerar som det ska. Skulle något behöva fixas till ger vi förslag 
på åtgärder. Mellan servicebesöken finns vi tillgängliga på telefon 
dygnet runt. Skulle olyckan mot förmodan vara framme är vår 
personal redo att rycka ut 24 timmar om dygnet, 365 dagar om 
året. Tryggt och säkert!

Tre alternativ
Vi erbjuder tre alternativ av serviceavtal, Bas, Trygg och 
Trygg PLUS.  
De tre alternativen är framtagna för att passa kunders olika behov 
av service. Vissa kunder behöver mer service av sina centraler 
medan andra behöver mindre. Dessutom erbjuder vi mängdrabatt 
till dig som har fler fastigheter.



Trygg PLUS Trygg Bas

Servicebesök varje år Ingår Ingår Ingår

Dokumenterad funktionskontroll Ingår Ingår Ingår

Servicelogg Ingår Ingår Ingår

Återkoppling efter servicebesöket Ingår Ingår Ingår

Tillgång till jourservice dygnet runt Ingår Ingår Ingår

Telefonsupport dygnet runt Ingår Ingår Ingår

Åtgärdsbesök Ingår Ingår 30% rabatt

Ett jourbesök per år Ingår -- --

Jourbesök 30% rabatt 30% rabatt --

Reservdelar 20% rabatt 10% rabatt --

Jämförelse mellan de tre alternativen

Avtalen är 1-årsavtal som förlängs automatiskt om  
du inte säger upp avtalet.

För priser och mer information hänvisar vi dig till 
vår hemsida www.vmeab.se.

Har du fler fastigheter erbjuder vi dessutom mängdrabatt!

Åtgärdsbesök: 
Jourbesök: 

Vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00
Övrig tid



Du hittar priser, avtalsvillkor, svar på de vanligaste 
frågorna och mer information om våra serviceavtal på 

vår hemsida 
www.vmeab.se 

 
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår 

kundservice på telefon 
0490-25 70 50 
eller via e-post 

miljoenergi@vastervik.se

Vi bidrar till en enklare vardag!


