Bilaga 1 - Trygghetsavtal

Med och utan Trygghetsavtal
- plus prislista för service, felsökning, reparation m.m. av
fjärrvärmecentral i enfamiljshus

Prislista - enfamiljshus
Denna prislista gäller enbart enfamiljshus som används för enskilt bruk.
Kunden har bekostat och äger en för fjärrvärmeleveransens mottagagande erforderlig
anläggning från leveransgränsen. Kunden svarar för och bekostar underhållet av
denna. OBS! Golvvärme ingår inte i Trygghetsavtalet!
Samtliga priser är angivna inklusive moms.
Denna prislista gäller tills vidare fr.o.m. 2021-01-01.

Med Trygghetsavtal
Grundavgiften för Trygghetsavtal delfaktureras månadsvis och indexeras enligt följande:

Grundavgift (kronor/år) (startvärde) = 1 800 * K1/K1, bas
K1, bas = 313,4 (årsmedel Konsumentprisindex P1 år 2015)
K1
= årsmedelvärdet av Konsument Pris Index (KPI) för kalenderåret före
leveransåret enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) med en decimal angivet
värde och med 1980 som basår.
Justering av ovanstående grundavgift görs årligen i januari, med start 2017.
•
•
•
•

Åtgärder av fel på ordinarie arbetstid (8.00-15.30), inklusive material*:
0 kronor
Åtgärder av akuta fel utanför ordinarie arbetstid, inklusive material*: 1 000 kronor
Ej hemma vid överenskommet och aviserat ”servicebesök”:
500 kronor
Ej tecknande av avtal efter ”förstagångs-besiktning”:
1 500 kronor

* Material ingår med ett maximalt kostnadstak på 7 000 kronor per kalenderår.
Exempel: Om Kundens fjärrvärmecentral går sönder och den sammanlagda kostnaden
beräknas bli cirka 9 000 kronor kan Kunden välja att erlägga mellanskillnaden på cirka
2 000 kronor för att få skadan åtgärdad. Om kunden väljer att inte erlägga någon
mellanskillnad utför inte Statkraft någon reparation eller utbyte av de (den) skadade eller
förslitna delarna.
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Utan Trygghetsavtal
1 500 kronor för service enligt Statkrafts serviceprotokoll. Service utförs på ordinarie
arbetstid under månaderna februari-maj och september-november.

1 500 kronor för utryckning, felsökning och eventuell reparation på ordinarie arbetstid
(kl. 08.00 – 15.30 på helgfria vardagar).

2 500 kronor för utryckning, felsökning och eventuell reparation utanför ordinarie
arbetstid.
I ovanstående ingår inte materialkostnader, vilket skall erläggas av Kunden.
Exempel på ungefärliga materialkostnader utan Trygghetsavtal:
• Cirkulationspump, automatisk varvtalsreglering:
• Expansionskärl för stående montering, nyare modeller:
• Regulator till Alfa Laval modell Mini/Mini ECO:
• Tryck- och temp.styrd VV-regulator AVTQ DN15, DN20:
• Termostatisk varmvattenregulator Danfoss mod. AVTB:
• Danfoss reglercentral ECL 110 C (ersätter äldre ECL100 C):
• Siemens RVS46.530/l villaregulator värmesystem
• Styrpanel digital med inbyggd rumsgivare:
• Ställdon AMV10, AMV150 (ventilmotor):
• Styrventil värme kvs 0,4 eller 0,63:
• Tryckmanometer till värmesystem:
• Säkerhetsventil 2,5 eller 10 bar:
• Utegivare ESMT – Pt1000:
• Framledningsgivare ESM 11 – Pt1000:

2 000 - 3 800 kronor
1 100 kronor
4 750 kronor
5 000 - 6 000 kronor
4 500 kronor
2 300 - 2 900 kronor
3 000 kronor
1 000 kronor
1 400 - 1 800 kronor
800 kronor
300 kronor
350 kronor
375 kronor
460 kronor

Prisinformation
Om skatter eller avgifter som inte ingår i indexen, direkt eller indirekt, förändras eller
tillkommer så att Statkrafts kostnader för Trygghetsavtal, service, reparationer mm.
påverkas, äger Statkraft rätt att ändra priserna i motsvarande mån.
Prisändring
Statkraft har rätt att ändra denna prislista och göra tillägg.
Om skatter eller avgifter, direkt eller indirekt, förändras eller tillkommer så att Statkrafts
kostnader för Trygghetsavtal, service, reparationer mm. påverkas, äger Statkraft rätt att
ändra priserna i motsvarande mån.
För mer information
Om du har frågor eller önskar mer information vänligen kontakta vår kundservice på
0771–111 077 eller kundservice@statkraftvarme.se eller besöka vår hemsida på
www.statkraftvarme.se.
Vi är anträffbara helgfria vardagar klockan 08.00 - 15.30 (ordinarie arbetstid).

