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Mjölby-Svartådalen Energi AB

Prislista privatkund 2018
Kostnaden för fj ärrvärme är fördelad på ett  energipris och en fast månadskostnad. 
Priset gäller privatkunder med en förbrukning mindre än 40 000 kWh. 
Samtliga angivna priser är inklusive moms.

Diagrammet 
visar årskostnader 
vid olika 
förbrukningsnivåer.

Fjärrvärmepriset 
Består av ett  fast pris samt en 
energiavgift  som påverkas av hur mycket 
energi du förbrukar för uppvärmning av 
bostaden och varmvatt net. 

Prisförändringar 
Måste allti d godkännas av MSE:s 
styrelse. Du som kund meddelas 60 
dagar före en eventuell prisändring enligt 
fj ärrvärmelagen. Enligt lagen har du 
möjlighet ti ll förhandling och medling när 
det gäller villkoren. 

Faktura
Får du en gång i månaden. Autogiro eller 
e-faktura är ett  smidigt alternati v för 
betalning.

Avtalen ger trygghet
Våra avtal ger dig både trygghet och 
frihet. Så länge du trivs med fj ärrvärmen 
gäller avtalet om fj ärrvärmeleveranser 
ti lls vidare.Om du vill ändra 
uppvärmningsform är uppsägningsti den 
bara tre månader. 

Teckna serviceavtal
Vi erbjuder serviceavtal för din 
fj ärrvärmeanläggning. Målet är att  du ska 
känna dig trygg med att  din anläggning 
fungerar på bästa sätt .

För 59kr/månad får du var tredje år ett  
servicebesök av vår servicetekniker, som 
kontrollerar och justerar alla vikti ga delar 
i din anläggning. Enklare åtgärder utf örs 
direkt utan kostnad. Materialkostnad 
upp ti ll 300kr ingår. Du har också rabatt  
på felavhjälpning dygnet runt samt på 
material.

Vi gör det enkelt för dig
Kontakta vår kundservice för mer 
informati on om våra priser och 
serviceavtal. 

Kontakt
0142 - 855 85
kundservice@mse.se
 

Fast pris: 452 kronor/månad     Energipris: 59,0 öre/kWh

Värm poolen i sommar!

Intresserad av att  värma din pool med 
fj ärrvärme? 
Det är både enkelt och mycket 
prisvärt. Du sparar tusenlappar varje 
sommar jämfört med att  värma 
poolen med el. 

Det är för dig som använder mycket 
varmvatt en under perioden 1 maj - 30 
september.

Läs mer på vår hemsida eller scanna 
QR-koden nedan.

Gäller 2018/01/01 - 2018/12/31


