
NEMT   TRYGT   BILLIGT

Selv om du allerede har sparet en hel del på 
varmebudgettet ved at vælge fjernvarme som 
varmekilde, så er det muligt at spare endnu 
mere.

Hos Viborg Varme vil vi gerne være med til at 
sikre, at det altid er billigst muligt for dig 
at være fjernvarmekunde. Derfor deler vi også 
gerne ud af nyttige tips og gode råd om, hvordan 
du kan spare på varmen.

FÅ SPARETIPS DIREKTE 
I DIN INDBAKKE

TILMELD DIG MÅLRETTET NYHEDSMAIL
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KONTAKT OS

Kontakt Viborg Varme på 

telefon 87 27 58 00 
mandag-torsdag kl.  8-16 

og fredag kl. 8-13.
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✓ Stuetemperaturen bør ikke overstige 20 grader
– hver ekstra grad betyder 5-6% større udgift

✓ Udluftning bør være kraftig og kun i en kort periode
– og med lukkede rumtermostater

✓ Åbn aldrig fuldt for en radiator for at få hurtig varme
– det er mere økonomisk at skrue lidt op for alle

radiatorer, når der er flere i samme rum

✓ Tildæk aldrig en radiator med gardiner eller lignende
– og brug den ikke til at tørre tøj på

✓ Luk for gulvvarmen i sommermånederne
– det sikrer lavt forbrug og mindsker
overophedning, når solen skinner.

De tips og gode råd, som lander direkte i din indbak-
ke, vil være et miks af generelle sparetips og spare-
råd til passet årstiden. Nemmere bliver det ikke at 
spare på varmeregningen – og det endda helt gratis.

DET FÅR DU
Siger du ’ja tak’ til at modtage nyhedsmails fra 
Viborg Varme, så vil du med jævne mellemrum 
modtage nyttige sparetips, som kan hjælpe dig til at 
spare yderligere på varmebudgettet.

Du vil efter tilmelding modtage en mail, hvor vi 
beder dig bekræfte din tilmelding via et link. 
Alt i alt tager det kun få minutter, før du kan være 
i gang med at spare på varmen.

TILMELD DIG HER
Ønsker du at modtage nyhedsmails fra Viborg 
Varme, så kan du tilmelde din e-mailadresse og få 
Lune  Nyheder direkte i din mailboks nederst på  
forsiden af www.viborgvarme.dk
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EKSEMPLER 
PÅ SPARETIPS


