Tidslinje for
kampagneprisen
Ved
tilmelding nu

Gravearbejdet
starter i dit område

Der er gravet
forbi din bolig

1 år siden gravearbejdet
startede i dit område

Genopgravningsgebyr
+ kr. 10.000
(tilslutningspris = kr. 45.000)

Kampagnetilbud
220 kr. pr. måned eller kr. 35.000 kontant

Hvis din bolig ligger i et Udvidelsesplanens
områder, kan du opnå en fordelagtig kampagnepris med rabat, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.
Prisen på en fjernvarmetilslutning under fjernvarmeplanen afgøres af tre tidspunkter:
Gravearbejdets start i dit område. Tidsplanen
og hvilken etape din bolig hører under forventes klar i slutningen af 2020.

Tidspunktet for din tilmelding
til fjernvarmen.
Se på illustrationen ovenfor. Når du kender de
tre tidspunkter, kan du se, hvor på den grå pil,
du hører til. Samme sted på den kulørte pil viser dine muligheder.
Hvis du tilmelder dig nu, og der ikke er gået
et år siden gravearbejdet i din etape startede, kan du benytte vores kampagnetilbud dvs.
blive tilslutte til 0 kr. via et Komplet-abonnement til 220,00 kr. pr. måned eller kontant til
kr. 35.000,00. Disse kampagnetilbud garanteres du også, hvis gravearbejdet endnu ikke er
startet i din etape. Men hvis gravearbejdet ER
afsluttet foran dit hus, skal du betale et genopgravningsgebyr på 10.000 kr.

Pris jf. gældende
tarifblad

Din mulighed for at benytte kampagnetilbuddene løber fra din tilmelding og indtil et år efter
at gravearbejdet er startet i din etape. Derefter bortfalder rabatten, og du så skulle betale vores normale priser, dvs. efter gældende
takstblad.
Læs nedenstående eksempel og brug tidslinjen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til
at kontakte os.

Eksempel
Din bolig ligger i etape 1, hvor vi efter planen
graver mellem 2. kvartal 2021 og 4. kvartal
2021. Ved tilmelding inden et år efter etapestart, dvs. inden 2. kvartal 2022, kan du benytte vores kampagnetilbud. Melder du dig
til inden 1. kvartal 2022, men efter at gravearbejdet er afsluttet på din vej, kan du stadigvæk benytte vores kampagnetilbud, men din
tilslutningspris får tillagt et genopgravningsgebyr på kr. 10.000,00.
Tilmelder du dig efter 1. kvartal 2022 er vores
kampagnetilbud bortfaldet og du skal betale vores normale priser, dvs. efter gældende
takstblad. Ved et hus på 150 m2 og 20 meter
stikledning kan dette med taksterne i tarifbladet for 2020 løbe op i ca. kr. 70.000,00.

Læs mere på www.haderslev-fjernvarme.dk

