
Fjärrvärme ger en trygg och bekväm uppvärmning. Men som med all annan teknisk utrustning 
är det bra att gå igenom fjärrvärmeanläggningen med jämna mellanrum, för att säkerställa att 
den fungerar på bästa sätt. 

Ni som tecknar ett serviceavtal kan vara trygga i att er anläggning är rätt justerad och därför 
får en längre livslängd. En välskött anläggning blir dessutom mer energieffektiv och risken  
för akuta reparationer minskar.
Läs mer på jamtkraft.se eller ring 063-14 90 00 och tala med våra säljare.

VAD GÖRS VID VARJE SERVICEBESÖK?
• Kontroll och åtgärd av eventuellt läckage vid rörkopplingar
• Kontroll och justering av reglerutrustning
• Kontroll av tryck i och ev. påfyllning av vatten i värmesystemet
• Kontroll av expansionskärl
• Kontroll av säkerhetsventiler
• Kontroll av cirkulationspump
• Kontroll att utgående temperaturer stämmer med inställda värden
• Rengöring av filter vid behov
• Upprättande av serviceprotokoll med förslag på eventuella åtgärder

Serviceavtal för 

FJÄRRVÄRME
När ni tecknar ett serviceavtal med Jämtkraft går vi igenom och servar er fjärrvärme-
anläggning. Ni optimerar era energikostnader och underhållet blir lika tryggt, enkelt och 
bekvämt som uppvärmningen.

VARFÖR SKA NI VÄLJA 
SERVICEAVTAL?
• Servicebesök vartannat, en eller två gånger per år

• Fri arbetskostnad vid fel i centralen, vardagar 7-16

• Reservdelar och övrigt material debiteras till

• självkostnadspris

• Tillgång till bästa möjliga tekniska kompetens

• Telefonsupport året om, dygnet runt

• Tillgång till service hela året om, dygnet runt

• Felavhjälpning påbörjas inom fyra timmar



Prislista 2021 lokaler och flerbostadshus (priser exklusive moms)

Serviceavtal
Pris/månad

Serviceavtal ett (1) besök/vartannat år 105 kr/mån

Serviceavtal ett (1) besök/år 165 kr/mån 

Serviceavtal två (2) besök/år 225 kr/mån

Mängdrabatt
Har du fler anläggningar som du vill teckna serviceavtal till? Hör av dig till oss för pris!

Arbetskostnad service och felavhjälpning 
Se aktuella priser på www.jamtkraft.se

Material
Reservdelar och övrigt material debiteras till självkostnadspris.

Gäller t o m 2021-12-31

Serviceavtal fyra (4) besök/år 445 kr/mån




