PRISLISTA FÖR POOLVÄRME
SMÅHUS 2019
Tillval till normalprislista för småhus
Gäller från och med 1 januari 2019, maj–september
Har du utomhuspool eller funderar du på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten
till fjärrvärme. Med vår energismarta Poolvärme får du rabatt på fjärrvärmen under
perioden 1 maj till 30 september (sommar).
Det ger dig ett smidigt och prisvärt sätt att värma poolen – och en lång skön badsäsong.
Badvänlig temperatur med fjärrvärme är smart
På Växjö Energi producerar vi fjärrvärme året runt.
På somrarna har vi överskott av fjärrvärme, som kan
användas på olika sätt. Ett är att producera fjärrkyla
för att skapa bra inomhusklimat i stora fastigheter.
Ett annat är att erbjuda poolägare ett effektivt och tryggt
sätt att värma poolvattnet till badvänlig temperatur.
Vad kostar det?
Under poolvärmesäsongen, 1 maj–30 september,
betalar du ett mycket lågt energipris, 134 kr/MWh (13,4
öre/kWh), för fjärrvärmen till din fastighet. Utöver
energipriset tillkommer en högre månadsavgift. Din
ordinarie fasta månadsavgift betalar du som vanligt. När
du väl tecknat avtal om poolvärme behöver det inte
förnyas varje år utan det fortlöper tills vidare.

Hör av dig så berättar vi mer!
Vill du teckna avtal eller få mer information om pooluppvärmning och tekniska lösningar är du välkommen att
kontakta oss. Vi hjälper dig också gärna med en kostnadskalkyl. Ring 0470-70 33 33 och prata med någon av vår
kundansvariga för fjärrvärme.
Personuppgifter
De personuppgifter vi samlar in om dig kommer att
användas för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med
dig som kund. Uppgifterna uppdateras i vårt kundregister
och kan komma att användas för marknadsanalyser,
statistik och för att skicka information och erbjudanden
om våra övriga tjänster till dig. Mer om hur vi behandlar
personuppgifter enligt GDPR kan du läsa på veab.se

Hur går det till rent tekniskt?
Ofta går det att ansluta poolen direkt till husets befintliga
värmesystem. Det behövs en extra poolvärmeväxlare
som ansluts till husets fjärrvärmeanläggning. Tala med
din poolleverantör som kan rekommendera lämplig modell
för just din poolstorlek.
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Vi gör värme och el av rester från
skogen – det är bra för framtiden.
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