
Aftale om installation af ny fjernvarmeunit mv. 

Returneres til Rønne Varme A/S med ejers underskrift. 

Ejeren af nedennævnte ejendom og Rønne Varme A/S har indgået aftale om  
installation af ny fjernvarmeunit mv. på ejendommen beliggende: 

Installations nr.: 

Adresse: 

By: 

 Installation af ny fjernvarmeunit er et tilbud der indgår i Rønne Varme’s energispareindsats, rettet mod
forbrugere med gamle fjernvarme-units. Den ny fjernvarmeunit gældende fra hovedventilerne, tilhører
efter installation ejeren af ejendommen.

 Installation af ny fjernvarmeunit indebærer en energibesparelse, som Rønne Varme A/S har eneretten
til at indberette til Energistyrelsen. Rønne Varme A/S og Energistyrelsen forbeholder sig ret til at udføre
stikprøvekontrol på gennemførelse af installationen

 Aftalen omhandler nedtagning og bortskaffelse af den gamle fjernvarmeunit, montage og tilslutning af
ny unit, kontrol af funktion, justering samt oprydning og instruktion af forbrugeren. Evt. el-arbejde i
forbindelse med installationen er ikke indeholdt i aftalen. Evt. flytning af varmemåleren til
hovedventilerne er ikke indeholdt i aftalen. For de units der ikke leveres med kabinet, kan dette
tilkøbes.

 De til enhver tid gældende betingelser, jf. takstblad og regulativ mv. vil altid fremgå af hjemmesiden
www.rvv.dk og kan rekvireres hos Rønne Varme A/S, Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne.
På hjemmesiden findes også en nærmere beskrivelse af aftalens elementer.

 Tilbuddet er gældende i 3 måneder efter udstedelse (varmeselskabets underskrift).

Installation af ny fjernvarmeunit omfatter: 

Unit type:  

Kabinet: 

VVS-inst:  

Ejer betaler herfor: kr. inkl. moms, som forfalder umiddelbart efter færdig installation 

Ejer af ejendommen: Rønne Varme A/S: 

Navn: Rønne Varme A/S, CVR nr. 32 94 58 80 

Adresse:  Sandemandsvej 1A

By: 3700 Rønne

Telefon: Telefon 56 91 04 04 

E-mail:  E-mail rvv@rvv.dk 

Dato.:  Dato.: 

Underskrift:  Underskrift: 

Rønne Varme A/S. 
Sandemandsvej 1A 
3700 Rønne 
Tlf:  5691 0404 
E-mail: rvv@rvv.dk 
www: www.rvv.dk 
CVR: 32 94 58 80 
Bank: Nordea 
0658 - 4384 282 925 

 I forbindelse med gennemførelse af levering, opsætning og godkendelse af den nye unit, indsamler og behandler
Rønne Varme persondata. Du kan læse mere om vores behandling af persondata på rvv.dk/personoplysninger.
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