
Var förberedd innan  
något händer!
Har ni fjärrvärme? Då har ni valt ett tryggt och 
driftsäkert system. Det kan dock ändå inträffa 
fel och störningar på installerad utrustning i er 
central som kan vara bra att ha koll på i god tid 
innan de blir akuta. 

Vi utför kontroll åt er  
i centralen!
Det som är bra att ha god kontroll på är speciellt 
reglerutrustning, pumpar, expansionskärl, 
eventuella skador och läckage i centralen. 
Det är tryggt att erhålla en årlig besiktning 
av detta. Ni får ett besked via ett protokoll 
där vi noterar om att det är något som bör 
åtgärdas eller om allt är ok i centralen. En sådan 
tillsyn ger er också förutsättningar för en god 
driftsekonomi och är en bra komplettering 
till er övriga fastighetstillsyn. Vi ger er också 
samtidigt en årlig energistatistik i samband med 
besiktningsprotokollet.

Val av service
Ni kan välja mellan två olika former av service; 
Tillsyn eller Fullservice. Väljer ni Tillsyn så gör vi 
en årlig besiktning där ett protokoll skrivs samt 
energistatistik erhålls. Väljer ni Fullservice ingår 
även åtgärd av hittade fel och brister i centralen. 
Här ingår således också allt material och arbete 
som behövs för att åtgärda noterade fel och 
brister.  

Kontinuerlig övervakning  
av energi
Utöver Tillsyn eller Fullservice kan ni även välja 
till att vi sköter en kontinuerlig övervakning av er 
energiåtgång och larmar er direkt om vi noterar 
en avvikelse från er normala förbrukning.

Pris på tillsyn, övervakning
Priset på Tillsyn är 256 kr/månad + moms. 
Tilläggspris för kontinuerlig övervakning och larm 
är 50 kr/månad + moms (priser år 2021). Dessa 
priser uppräknas sedan enligt KPI index årligen. 
Avtalstid är 1 år som förlängs automatiskt med 
1 år i taget. Uppsägningstid är senast en månad 
innan avtalstiden går ut.

 
Pris på fullservice
Pris på fullservice kan lämnas via en offert efter 
att en besiktning gjorts i centralen. Fullservice 
tecknas via 5-årsavtal.

Intresserad eller vill veta mer?
Kontakta Christofer Barrstrand  
telefon 0725-07 41 14 eller  
e-post: christofer.barrstrand@borasem.se

Besök gärna vår hemsida borasem.se för att se 
våra övriga tjänster. Vid frågor kontakta vårt 
Kundcenter tel 020-97 13 00 eller e-post 
kund@borasem.se
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