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Uddrag af unit lejeaftalens indhold
Baggrund
Denne aftale er indgået med henblik på at sikre Kunden den billigst mulige produktion af varme.
Uddybning af lejeaftalen kan ses på www.Brande-Fjernvarme.dk under fanen ”Bestemmelser” og hedder
Bestemmelser for Unit lejeaftale.

Installation
Brande Fjernvarme, eller dennes samarbejdspartnere, påtager sig i enhver henseende, at nedtage og
bortskaffe eventuelt anlæg, som skal erstattes af en fjernvarmeunit, der leveres, installeres og
efterfølgende vedligeholdes og serviceres af Brande Fjernvarme eller dennes samarbejdspartnere.
I Bilag 1 beskrives nærmere hvad der er indeholdt i lejeaftalen og eksempler på, hvilke omkostninger der
ligger uden for aftalen og som Kunden dermed selv skal afregne direkte med VVS-installatøren. I bilag 2
beskrives omfanget af serviceeftersyn. I bilag 3 defineres eksempler på installationsarbejde, som ikke er
omfattet af aftalen. De 3 bilag kan ses i ”Bestemmelser for Unit lejeaftale” på www.Brande-Fjernvarme.dk
Placeringen af fjernvarmeunitten aftales med ejer inden opsætning.

Besigtigelse
Brande Fjernvarme har til enhver tid ret til at besigtige fjernvarmeunitten.

Fejl på fjernvarmeunitten
Ved fejl på fjernvarmeunitten skal Kunden alle ugens dage anmode om service og/eller vedligeholdelse til
Brande Fjernvarme på 97180343.

Leje af fjernvarmeunitten
Kunden betaler som vederlag for brugsretten til fjernvarmeunitten, og til dækning af vedligeholdelse og
service på denne.
Unitlejen fastsættes af det til enhver tid gyldige takstblad, der gælder for Brande Fjernvarme.

Forsikringsforhold
Det påhviler Kunden at sikre, at fjernvarmeunitten er omfattet af de forsikringer, som er tegnet for
Kundens ejendom.

Aftaleperioden
Der er ingen tidsbegrænsning på aftalen. Aftalen er uopsigelig fra Brande Fjernvarmes side. Kunden kan
opsige aftalen med 6 måneders skriftligt varsel til en måneds udgang, hvorefter Brande Fjernvarme vil
demontere fjernvarmeunitten.
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Fordele ved en unit lejeaftale
✓ Der er ikke noget du selv skal klare
✓ Ingen investeringsudgift i varmeanlæg
✓ Fjernvarmeanlæg af bedste kvalitet
✓ Vi udskifter gratis defekte dele
✓ Fri service hvert andet år
✓ Gratis VVS-vagtordning ved fejl på anlægget
✓ Anlægget indstiller sig selv efter vejret – det betyder bedre komfort
✓ Anlægget har den bedste isoleringsgrad – det betyder bedre udnyttelse af
varmen
✓ Returtemperaturen i anlægget er den laveste på markedet – bedst mulig
udnyttelse af varmen
✓ Du sparer penge til el, da anlægget bruger mindre el end andre varmeanlæg og
ældre units
✓ Gennemstrøms veksler i stedet for varmtvandsbeholder – du løber ikke tør for
varmt brugsvand

Tilmelding på bagsiden
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Tilmelding til unit lejeaftale
Udfyld, tag et billede og send til Brande Fjernvarme på post@brande-fjernvarme.dk eller Udfyld, klip af og
aflever den i postkassen på Brande Fjernvarmes adresse, Præstevænget 11.
Ved underskrivelse af denne tilmelding, bekræfter Kunden samtidig at acceptere Bestemmelser for unit
lejeaftale og er bekendt med det gældende takstblad for Brande Fjernvarme, som begge kan tilgås på
www.Brande-Fjernvarme.dk

Denne lejeaftale er indgået mellem:
Brande Fjernvarme
CVR-nr.: 58176613
Præstevænget 11
7330 Brande
&
Installationsadresse:
Navn på ejer af boligen:
Tlf.:
E-mail:

Er boligen en udlejningsejendom?

JA

NEJ

Hvis ja, udfyld da venligst nedenstående vedr. lejer af boligen:
Lejers navn:
Lejers tlf.:
Lejers e-mail:

Dato:

Underskrift:
(ejer af installationsadressen)

