Aftale om realisering af energibesparelser

Tilsagn om tilskud

Side 1

På vegne af HMN Naturgas I/S giver HMN Gassalg A/S tilsagn om tilskud til realisering
af energibesparelser, ved:
c Konvertering fra olie til naturgas – Oliefyr fra før 1977
c Konvertering fra olie til naturgas – Oliefyr fra efter 1977
c Udskiftning af gasblæseluftbrænder til kondenserende gaskedel
c Udskiftning af gaskedel med åben forbrænding til kondenserende gaskedel
c Udskiftning af gaskedel med lukket forbrænding til kondenserende gaskedel
Tilskuddet på kr. __________ fratrækkes automatisk din gasregning fra HMN Naturgas I/S, når den nye gaskedel
er installeret, og vvs-installatøren har anmeldt installationen til HMN Naturgas I/S.
Hvis du ikke er kunde hos HMN Naturgas I/S, kontakter vi dig efter, at vi har modtaget side 1 af ’Aftale om
realisering af energibesparelser’ for at sikre, at du får dit tilskud.
Sådan gør du:
Side 1 indsendes, inden der er indgået en aftale om installation med en vvs-installatør, og inden arbejdet
påbegyndes. Side 2 og 3 skal beholdes af hhv. ejer og installatør.
Installationsadresse: ________________________________________________________________________
Ejer: ______________________________________________________________________________________
Ejers adresse: ______________________________________________________________________________
Postnr.:__________________________ By:_______________________________________________________
Telefon:__________________________

Dato

Ejers accept (underskrift)

For HMN Gassalg A/S

Med din underskrift bekræfter du, at HMN Naturgas I/S ved udbetaling af tilskuddet indberetter den realiserede
energibesparelse, og at energibesparelsen ikke overdrages til et andet energiselskab.
Realisering af energibesparelserne skal være gennemført senest 4 måneder efter, at aftalen er underskrevet.
Denne side sendes til HMN Gassalg A/S

Du er altid velkommen til at kontakte HMN Gassalg A/S, hvis du har spørgsmål til aftalen.

HMN Gassalg A/S
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg - tlf. 6225 9940
E-mail: bolig@naturgas.dk

HMN Gassalg A/S
Vognmagervej 14, 8800 Viborg - tlf. 8727 8727
E-mail: bolig@naturgas.dk

EAN nr. 579 000 116 324 2
CVR nr. 26 91 84 80

Aftale om realisering af energibesparelser

Tilsagn om tilskud

Side 2

På vegne af HMN Naturgas I/S giver HMN Gassalg A/S tilsagn om tilskud til realisering
af energibesparelser, ved:
c Konvertering fra olie til naturgas – Oliefyr fra før 1977
c Konvertering fra olie til naturgas – Oliefyr fra efter 1977
c Udskiftning af gasblæseluftbrænder til kondenserende gaskedel
c Udskiftning af gaskedel med åben forbrænding til kondenserende gaskedel
c Udskiftning af gaskedel med lukket forbrænding til kondenserende gaskedel
Tilskuddet på kr. __________ fratrækkes automatisk din gasregning fra HMN Naturgas I/S, når den nye gaskedel
er installeret, og vvs-installatøren har anmeldt installationen til HMN Naturgas I/S.
Hvis du ikke er kunde hos HMN Naturgas I/S, kontakter vi dig efter, at vi har modtaget side 1 af ’Aftale om
realisering af energibesparelser’ for at sikre, at du får dit tilskud.
Sådan gør du:
Side 1 indsendes, inden der er indgået en aftale om installation med en vvs-installatør, og inden arbejdet
påbegyndes. Side 2 og 3 skal beholdes af hhv. ejer og installatør.
Installationsadresse: ________________________________________________________________________
Ejer: ______________________________________________________________________________________
Ejers adresse: ______________________________________________________________________________
Postnr.:__________________________ By:_______________________________________________________
Telefon:__________________________

Dato

Ejers accept (underskrift)

For HMN Gassalg A/S

Med din underskrift bekræfter du, at HMN Naturgas I/S ved udbetaling af tilskuddet indberetter den realiserede
energibesparelse, og at energibesparelsen ikke overdrages til et andet energiselskab.
Realisering af energibesparelserne skal være gennemført senest 4 måneder efter, at aftalen er underskrevet.
Denne side beholdes af kunde/ejer

Du er altid velkommen til at kontakte HMN Gassalg A/S, hvis du har spørgsmål til aftalen.

HMN Gassalg A/S
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg - tlf. 6225 9940
E-mail: bolig@naturgas.dk

HMN Gassalg A/S
Vognmagervej 14, 8800 Viborg - tlf. 8727 8727
E-mail: bolig@naturgas.dk

EAN nr. 579 000 116 324 2
CVR nr. 26 91 84 80

Aftale om realisering af energibesparelser

Tilsagn om tilskud

Side 3

På vegne af HMN Naturgas I/S giver HMN Gassalg A/S tilsagn om tilskud til realisering
af energibesparelser, ved:
c Konvertering fra olie til naturgas – Oliefyr fra før 1977
c Konvertering fra olie til naturgas – Oliefyr fra efter 1977
c Udskiftning af gasblæseluftbrænder til kondenserende gaskedel
c Udskiftning af gaskedel med åben forbrænding til kondenserende gaskedel
c Udskiftning af gaskedel med lukket forbrænding til kondenserende gaskedel
Tilskuddet på kr. __________ fratrækkes automatisk din gasregning fra HMN Naturgas I/S, når den nye gaskedel
er installeret, og vvs-installatøren har anmeldt installationen til HMN Naturgas I/S.
Hvis du ikke er kunde hos HMN Naturgas I/S, kontakter vi dig efter, at vi har modtaget side 1 af ’Aftale om
realisering af energibesparelser’ for at sikre, at du får dit tilskud.
Sådan gør du:
Side 1 indsendes, inden der er indgået en aftale om installation med en vvs-installatør, og inden arbejdet
påbegyndes. Side 2 og 3 skal beholdes af hhv. ejer og installatør.
Installationsadresse: ________________________________________________________________________
Ejer: ______________________________________________________________________________________
Ejers adresse: ______________________________________________________________________________
Postnr.:__________________________ By:_______________________________________________________
Telefon:__________________________

Dato

Ejers accept (underskrift)

For HMN Gassalg A/S

Med din underskrift bekræfter du, at HMN Naturgas I/S ved udbetaling af tilskuddet indberetter den realiserede
energibesparelse, og at energibesparelsen ikke overdrages til et andet energiselskab.
Realisering af energibesparelserne skal være gennemført senest 4 måneder efter, at aftalen er underskrevet.
Denne side beholdes af installatøren

Du er altid velkommen til at kontakte HMN Gassalg A/S, hvis du har spørgsmål til aftalen.

HMN Gassalg A/S
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg - tlf. 6225 9940
E-mail: bolig@naturgas.dk

HMN Gassalg A/S
Vognmagervej 14, 8800 Viborg - tlf. 8727 8727
E-mail: bolig@naturgas.dk

EAN nr. 579 000 116 324 2
CVR nr. 26 91 84 80

