Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A.
Møllebuen 1, 7870 Roslev.
Fra den nye fyringssæson overgår vi til et nyt Edb-system!
I første omgang modtager du kun årsopgørelsen for 2016/17 som er udskrevet i det gamle Edbsystem.
Senere modtager du den nye aconto beregning og opkrævning via Betalingsservice eller via
nets.
Det hele sker automatisk.
Den endelige afregningspris for 2016/17 er nedsat således incl. moms:
Abonnementsbidrag:
Effektbidrag:
Varmeforbrug:

pr. m²
pr. MWh

iflg. BBR
iflg. måler

Fra a conto
Fra a conto
Fra a conto

2.500,00 kr.
25,00 kr.
500,00 kr.

Til
Til
Til

2.375,00 kr.
23,75 kr.
468,75 kr.

For et »Standardhus« (130 m² - 18,1 MWh) betyder nedsættelsen et fald i afregningsprisen på ca. 6 %

De nye a conto priser for 2017/18 bliver fastsat som afregningsprisen.
Har du betalt for meget a conto:
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice — bliver beløbet automatisk overført til din konto i pengeinstituttet. Beløbet vil være til disposition den 1. juli 2017.
Er du ikke tilmeldt Betalingsservice. Bedes du opgive dit konto nr. til os på SMS (22 11 13 19)
eller på Mail (info@roslev-fjernvarme.dk). Beløbet vil så blive overført til din konto.
Desværre kan vi ikke længere udbetale på check.
Har du betalt for lidt a conto:
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice — bliver beløbet automatisk overført fra din konto i pengeinstituttet.
Er du ikke tilmeldt Betalingsservice — bedes du benytte den Indbetalings ID der står på årsopgørelsen.
For begge betalingsformer er betalingsfristen den 15. juli 2017.
Det skønnede forbrug for den nye fyringssæson bliver fastsat ud fra det målte forbrug i den
netop afsluttede fyringssæson.
Roslev Fjernvarmeselskabs almindelige betalingsbetingelser er:
Sidste rettidig indbetalingsdag er den 10. i forfaldsmåneden.
Første rate bliver opkrævet på Betalingsservice eller skal betales den 10. august 2017.
Betales der efter denne dato, vil der blive pålagt et gebyr.
Ved restance ud over én måned vil der blive varslet, at der lukkes for varmeforsyningen og restancen overgår til inkasso.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Telefon: 97 57 13 19 — 22 11 13 19 — Mail: info@roslev-fjernvarme.dk — www.roslev-fjernvarme.dk
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