
Med dit valg af fjernvarme som varmekilde, er 

du nu en del af det grønne fællesskab, der er 

med til at minimere spild af god energi

– og reducere CO2-udledningen.

Hos Viborg Varme er vores mål, at det skal være 

nemt, trygt og billigt for dig at være fjern-

varmekunde. Skru op og ned på termostaten. Det 

er stort set det eneste, du skal gøre, når du har 

fået Varme i huset.

VELKOMMEN TIL VIBORG VARME   

VELKOMMEN INDEN FOR 

I VARMEN

KONTAKT OS

Kontakt Viborg Varme på 

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

og fredag kl. 8-13.

NEMT   TRYGT   BILLIGT
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NEMT   TRYGT   BILLIGT

Din varmebetaling opkræver vi som 6 årlige á 

 conto rater, som falder i månederne januar, 

februar, april, juni, august og oktober. Vi foretager 

aflæsning til årsopgørelsen i januar, og resultatet 
af årsopgørelsen vil blive afregnet med februar á 

conto rate.

Vi leverer lige til din dør, står for vedligeholdelse 

af fjernvarmeledningen på din grund samt din 

 varmemåler, som vi aflæser helt automatisk. 
Nemmere og mere trygt bliver det ikke.

NEMT OG TRYGT

Hjemme hos dig passer fjernvarmen sig selv, og 

det er os hos Viborg Varme, som sørger for, at 

der altid er varme og varmt vand – hver dag året 

rundt. 

INGEN UBEHAGELIGE OVERRASKELSER

I henhold til Dansk lovgivning fungerer Fjern-

varmen efter ’hvile-i-sig-selv’ princippet. Det 

betyder, at de danske varmeværker – som for 

eksempel Viborg Kraftvarmeværk, der producerer 

den varme, vi leverer – ikke må tjene på at levere 

varme til deres kunder.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål omkring din fjernevarme 

– eller skulle du mod forventning opleve 
problemer – er Viborg Varmes konsulenter aldrig 

længere væk end et telefonopkald.

Du kan træffe dem på 
telefon 87 27 58 00 

mandag-torsdag kl.8-16 

og fredag kl. 8-13.

Varme


