
Du kan välja mellan tre olika fjärrvärme-
avtal, ett hyravtal och två köpavtal. 
Vilket avtal som är förmånligast för dig 
beror på hur mycket värme ditt hus be-
höver och vilken insats du vill och har 
möjlighet att betala. 
Ju mer pengar du har möjlighet att lägga 
som insats desto lägre blir ditt energi-
pris. Har du en hög energiförbrukning 
lönar det sig alltså snabbt att betala en 
insats redan från början. 

Du kan teckna en underhållsgaranti med 
oss eller välja att sköta anläggningen 
själv. Underhållsgarantin ingår om du 
väljer att hyra anläggningen. Du har 
också möjlighet att binda ditt fjärr- 
värmepris under 3 eller 5 år.  

Vill du veta mer?
Besök oss på goteborgenergi.se eller 
kontakta vår kundservice på 031-62 62 62.

Vilket avtal passar dig bäst?
Våra tre fjärrvärmeavtal

Accesspris enligt offert tillkommer på samtliga fjärrvärmeavtal. 

 Alternativ Insats Hyra kr/mån Energipris Underhållsgaranti

 Hyra 0 kr 360 kr    86.9 öre/kWh 0 kr

 Äga 31 500 kr 0 kr    86.9 öre/kWh 123 kr/månad*

 Äga+ 83 400 kr 0 kr    60.7 öre/kWh 123 kr/månad*

Underhållsgaranti  
– enkelt och bekvämt
Tecknar du dessutom ett avtal för  
Underhållsgaranti får du:

–  felavhjälpning på din anläggning

–  arbete och material vid eventuell reparation

–  en ny anläggning när den gamla  
     behöver bytas ut

* Tillval
Alla priser är inklusive moms och skatt. 

Bundet pris  
– tryggt och ekonomiskt

För dig som vill ha ännu mer trygghet och kunna  
planera dina uppvärmningskostnader några år 
i förväg har du möjlighet att binda ditt pris i 3 
eller 5 år. Då betalar du lite extra per månad 
och slipper eventuella prisjusteringar under 
avtalsperioden. 

För information om kostnadstillägg se  
www.goteborgenergi.se
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Som du kan se i vår prisjämförelse lönar det sig snabbt att betala en insats redan 
från början om du har en hög energiförbrukning. 

Staplarna representerar energipris, fasta avgifter, service och kapitalkostnader 
för eventuella lån (räntor).

Prisjämförelse mellan våra olika fjärrvärmeavtal
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