
Få fjernvarme nu
og betal tilslutningen

over varmeregningen!

Fjernvarme Horsens tilbyder at finansiere din tilslutning til fjernvarmen. 
Du kan dermed betale tilslutningsgebyret direkte over varmeregningen, 
uden at skulle have penge op af lommen her og nu.

Helt cool bliver vi aldrig

Det med småt
Til dækning af omkostninger i forbindelse med fjernvarmeinstallation til nye, private 
fjernvarmekunder tilbyder Fjernvarme Horsens A.m.b.a. et lån på 25.550 kr. forudsat 
opnåelse af tilfredsstillende kreditvurdering.

Finansiering tilbydes kun til kunder i fjernvarmeplanen. 

Kontantprisen for fjernvarmeinstallationen, der dækker udgifter til stikledning, til-
slutningsbidrag, arbejdsløn, installation af fjernvarmeunit og nødvendige foranstalt-
ninger i forbindelse med tilslutning til Fjernvarme Horsens A.m.b.a. udgør 25.550 kr. 

Lånets løbetid er 12 år og det forrentes med en fast rente på 5,7 % p.a. i hele lånets 
løbetid.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) udgør 5,7 %. Lånet er betinget af, at du efter 
fjernvarmeinstallationen aftager varme fra Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Der er ingen stiftelsesomkostninger eller andre omkostninger og gebyrer forbundet 
med låneordningen. 

Lånet, inkl. renter tilbagebetales med 48 ydelser på 738,57 kr. pr. kvartal gennem 
hele lånets løbetid. Ydelserne opkræves sammen med varmeregningen.

De samlede omkostninger på lånet efter endt løbetid er 9.901 kr.

Låntager kan på ethvert tidspunkt vælge at indfri restgælden, inkl. påløbne renter, 
der endnu ikke er opkrævet.

Lånet er personligt. I forbindelse med ejerskifte af ejendommen forfalder lånet til 
fuld indfrielse.

Lånet er omfattet af kreditaftaleloven. En eventuel låneansøgning vil derfor blive 
vedlagt det lovpligtige informationsbilag, hvor relevante oplysninger om lånet 
fremgår.

Bemærk, at ved finansiering af tilslutningen bortfalder retten til håndværkerfradrag.

Lånetilbuddet - i klare tal

• Lånebeløb ..........................kr. 25.550,-
• Rente ......................................5,7 % p.a.
• Oprettelse .........................................0,-
• Gebyrer ...............................................0,-
• ÅOP ................................................5,7 %
• Ydelse .................... kr. 738,57/kvartal
• Løbetid ...........................................12 år
• Samlede omkostninger ....kr. 9.901,-

Sådan gør du

Er du interesseret i at få et lånetil-
bud skal du kontakte Fjernvarme 
Horsens direkte på tlf. 7562 7233.

Når du skal have fjernvarme, skal du betale et tilslutningsgebyr. 
Det dækker husinstallation, stikledning, tilslutningsbidrag og in-
stallationsbidrag. I de områder, hvor husstandene konverteres fra 
gas/oliefyr til fjernvarme tilbyder Fjernvarme Horsens en særlig 
kampagnepris, hvor man opnår 20.000,- i rabat, hvis man tilslut-
ter sig inden for det første år, hvor fjernvarmen er en mulighed 
i området. Det giver en kampagnepris på 25.550,-, som enten 
kan betales kontant ved aftalens indgåelse, eller finansieres over 
varmeregningen. Du sparer penge ved at betale kontant. Men 
du skal ikke have penge op af lommen her og nu, hvis du laver en 
finansieringsaftale. Valget er dit.
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