Få aflæst din
måler oftere og
følg dit forbrug
tæt

Måleraflæsning
Fjernvarme Fyn tilbyder ekstra
service til sine kunder

Fjernvarme Fyn tilbyder ekstra service til sine kunder
Som kunde hos Fjernvarme Fyn betaler du et standard målergebyr på
325 kr. om året. For dette gebyr bliver måleren aflæst en gang om
måneden af renovationsvognen, og du har adgang til aflæsningen via
Fjernvarme Fyns app på din smartphone eller via vores hjemmeside
www.fjernvarmefyn.dk under ’Selvbetjening’ og ’Følg dit forbrug’.
Det er også muligt at få aflæst varmemåleren dagligt eller på timeniveau. Dette er en ekstra service, som betales ved en forhøjelse af
målergebyret.

Fordele ved hyppige aflæsninger
Med ekstra aflæsninger af din varmemåler kan du følge dit forbrug
nøje og få mulighed for at gribe hurtigt ind, hvis varmeforbruget
pludselig stiger markant. Aflæsningerne kan også bruges til at følge
og sammenligne dit forbrug, hvis du har fået efterisoleret dit hus eller
optimeret din varmeinstallation.

Advarsel ved stort forbrug
Du får mulighed for at modtage en sms eller mail, hvis
dit forbrug overstiger en grænse, du selv sætter.

Spar penge på varmeregningen
En defekt varmeinstallation giver ofte et stort forbrug,
der i sidste ende kan medføre en høj varmeregning.

Hurtigt overblik
Med Fjernvarme Fyns app på din smartphone kan du
hurtigt få et overblik over dit varmeforbrug, hvor du
end befinder dig.
Bemærk:
• Vi understøtter følgende smartphones: Iphone og Android.
• For at kunne hente aflæsninger hjem skal der monteres en ekstra antenne
på varmemåleren. Det kan være nødvendigt, at antennen placeres udvendigt på huset, hvis der er dårlige antenneforhold på stedet.
• Ved manglende kontakt til varmemåleren vil Fjernvarme Fyn inden for ti
arbejdsdage påbegynde fejlsøgning for at afhjælpe problemet.

Hvad koster det?
Der findes fire forskellige tilkøbsmuligheder. Pris og indhold for
hvert af de fire tilkøb er beskrevet herunder. Alle priser er inkl. moms.

Privatkunder og erhvervskunder
Bronze: Tillæg til målergebyr 175 kr. om året pr. måler

Dagsaflæsning af måler. Aflæsninger kan ses på smartphone og på
internettet.
For erhvervskunder kan aflæsninger tillige eksporteres til eget energistyringsværktøj.

Sølv: Tillæg til målergebyr 350 kr. om året pr. måler

Timeaflæsning af måler. Aflæsninger kan ses på smartphone og på
internettet.
For erhvervskunder kan aflæsninger tillige eksporteres til eget energistyringsværktøj.

Kun for erhvervskunder
Guld: Tillæg til målergebyr 650 kr. om året pr. måler

Dagsaflæsning af måler. Aflæsninger tilgås i et professionelt energistyringsprogram (Energy Key), som stilles til rådighed af Fjernvarme Fyn.

Platin: Tillæg til målergebyr 825 kr. om året pr. måler

Timeaflæsning af måler. Aflæsninger tilgås i et professionelt energistyringsprogram (Energy Key), som stilles til rådighed af Fjernvarme Fyn.

Kontakt os
Ønsker du at benytte vores tilbud om udvidet måleraflæsning eller at
høre mere om den ekstra service, er du velkommen til at kontakte os.
Telefon 65 47 30 00
Mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk

