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Tryggare och bekvämare 
med Statkraft Trygghetsavtal!
Vi erbjuder Statkraft Trygghetsavtal för dig som vill ha maximal bekvämlighet och vara  
helt säker på tillgång till skön värme i alla lägen. Vare sig det är en tidig söndagsmorgon  
mitt i vintern eller en vanlig torsdagseftermiddag i augusti.



Trygghet i din fjärrvärmeanläggning
Vi på Statkraft arbetar i alla lägen oförtrutet vidare för att 
kunna leverera prisvärd, miljövänlig och trygg värme till våra 
kunder. Vad vi inte kan kan kontrollera är om du får fel i din 
fjärrvärmeanläggning. Detta gäller i synnerhet om den börjar 
bli äldre och skulle må bra av regelbunden översyn och under- 
håll. Med Statkraft Trygghetsavtal löser vi även det, samtidigt 
som du alltid kan räkna med snabb och professionell hjälp 
om oturen är framme.

Lönsamt och tryggt
Moderna fjärrvärmecentraler tillverkas för att tjäna problem-
fritt i många år. Men ibland kan oturen vara framme. Då är 
det tryggt att ha en och samma leverantör till hela din värme- 
kedja. Med både fjärrvärme och Trygghetsavtal från Statkraft 
ingår det mesta och du minimerar därmed risken för oväntade 
händelser och utgifter. På så sätt kan vi ta ett samlat ansvar 
för så stor del som möjligt av dina värmebehov. 

Vår personals stora erfarenhet och kompetens av våra egna 
nät tillsammans med din anläggning ger dig effektivitet även 
vid eventuella driftsstörningar i din egen anläggning.

Ren energi - ren vinst
Kontakta oss för mer information om Statkraft Trygghetsavtal 
– vi erbjuder dig ökad trygghet och ytterligare bekvämlighet. 
Alla vinner på regelbundet underhåll av din värmeanläggning  
– du, vi och miljön!

Det ska vara enkelt att vara kund hos Statkraft.

Regelbundet underhåll och service
Med hjälp av Trygghetsavtalet kan du känna dig trygg över 
att din egen fjärrvärmeanläggning fungerar optimalt och att 
vi med regelbunden funktionsgranskning och service oftast 
hittar eventuella framtida felkällor i förväg. Du kan därmed 
luta dig tillbaka för en ännu mer bekväm och bekymmersfri 
uppvärmning. 

• Regelbundna servicebesök vart annat år (här ser vi oftast i god tid vad som kan vara på gång).

• Telefonsupport dygnet runt årets alla dagar (även på den tidiga söndagsmorgonen mitt i vintern).

• Alla arbetskostnader är inkluderade i avtalet och materialkostnader upp till 7 000 kr/år.

• Utryckning på ordinarie arbetstid ingår alltid i avtalet. Övrig tid till fast pris för endast 1 000 kr/tillfälle.

• Självriskbidrag på hemförsäkringen med upp till 3 000 kr för skador orsakade av fjärrvärmeanläggningen.

I den fasta grundavgiften ingår en rad tjänster och materialkostnader enligt nedan.



Tryggt
– bekymmersfri värme utan onödiga avbrott 

Prisvärt
– lång livslängd med låga drifts- och underhållskostnader

Klimatsmart
– resurssnålt där miljön är en av de stora vinnarna

Bekvämt
– enkel och bekymmersfri värme dygnet runt, året om

Statkraft fjärrvärme
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