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ABONNEMENTSAFTALE PÅ  

FJERNVARMEINSTALLATION  

 
Der er mellem: 
 
TREFOR Varme A/S 

CVR-nr.: 17010131 

Kokbjerg 30 

6000 Kolding 

(herefter benævnt ”TREFOR Varme”) 

 
og ejer/ejere af ejendommen (adresse hvor fjernvarmeinstallationen skal foretages):  
 

Navn/navne: _____________________________________________________________________________ 

Adresse:       _____________________________________________________________________________  

Postnr./By:   _____________________________________________________________________________ 

Mailadresse: ___________________________________________ Mobil nr.: _________________________ 

(herefter benævnt ”Kunden”) indgået abonnementsaftale på én af følgende ordninger (herefter benævnt 
”Abonnementsaftale”): 
 
 

Komfort Unit til en månedlig betaling på 250 kr. inklusive moms (dækker fjernvarmeunit) 
 
Komfort Total til en månedlig betaling på 475 kr. inklusive moms (dækker fjernvarmeunit og stikledning) 
 

 
Komfort Unit 
Ved Komfort Unit afholder Kunden alle udgifter til stikledning inden projektet igangsættes. Herefter betaler 
Kunden et abonnement, som dækker udgifter til en standardløsning*.  
Abonnementet har ingen tidsbegrænsning. 
* En standardløsning dækker montage, vedligehold, service og eventuel udskiftning af fjernvarmeunit. Afblænding af gasledning skal 
Kunden selv melde til gasselskaberne. Er der mulighed for tilskud skal kunden selv søge dette. 

 
Komfort Total 
Ved Komfort Total har Kunden ingen udgifter før tilslutning, da udgifter afregnes som et abonnement. 
Abonnementet indeholder en tidsubegrænset betaling der dækker en standardløsning lig den fra Komfort Unit, 
og en tidsbegrænset betaling der løber i 20 år, og som dækker udgifter forbundet ved etablering af 
stikledningen. Den tidsbegrænsede betaling er en områdespecifik pris. 
 
De til enhver tid gældende abonnementspriser fremgår af takstbladet på TREFOR Varmes hjemmeside som 
per 1.1.2022 andrager ovennævnte prissatser. 
 
Kunder, der indgår Abonnementsaftale, er underlagt de til enhver tid gældende ”Betingelser for 
abonnementsaftale på fjernvarmeinstallation”, ”Leveringsbestemmelser for fjernvarme”, ”Tekniske 
bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tarifblad” og ”Vedtægter” samt Abonnementsaftalen. 
 
TREFOR Varme behandler dine personoplysninger i forbindelse med Abonnementsaftalen, som beskrevet i 

vores privatlivspolitik. 

https://trefor.dk/persondatapolitik-varme
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Kunden bekræfter med sin underskrift på Abonnementsaftalen at have modtaget og forstået ovenanførte 
dokumenter, hvad enten disse er sendt i papirform eller elektronisk udgave. 
 
 
UNDERSKRIFTER 
Abonnementsaftalen kan først anses for indgået, når begge parter har underskrevet Abonnementsaftalen. 
Som kunde anses alle ejere af ejendommen, hvorfor Abonnementsaftalen skal underskrives i 
overensstemmelse hermed. 
 
Aftaleforholdene er beskrevet i ”Betingelser for abonnementsaftale på fjernvarmeinstallation”. 
 
 
TREFOR VARME              KUNDEN 

 

Kolding, den____________________    By__________________________, den___________ 
 
 

______________________________    ___________________________________________ 

f. TREFOR Varme    Kunden (Ejendommens ejer) 

 

______________________________    ___________________________________________ 
(Navn med blokbogstaver)    (Navn med blokbogstaver) 
 
 
 
 

    By__________________________, den___________ 
 
 

    ___________________________________________ 

    Kunden (Ejendommens ejer) 

 

    ___________________________________________ 
       (Navn med blokbogstaver) 
        
 
 
 

    By__________________________, den___________ 
 
 

    ___________________________________________ 

    Kunden (Ejendommens ejer) 

 

    ___________________________________________ 
       (Navn med blokbogstaver) 
 
 
 
 

    By__________________________, den___________ 
 
 

    ___________________________________________ 

    Kunden (Ejendommens ejer) 

 

    ___________________________________________ 
       (Navn med blokbogstaver) 


