eForsyning

Følg dit fjernvarmeforbrug - og slip for
overraskelser
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eForsyning

Din fjernvarme er
lige ved hånden
Vil du gerne slippe for overraskelser på varmeregningen, kan du nemt holde øje med
dit forbrugsmønster - og reagere, hvis der er
uventede udsving.
DIN GENVEJ TIL FORBRUG, TEMPERATURER
OG DOKUMENTER
Bruger jeg mere varme end budgetteret? Er min returtemperatur for høj? Hvordan kommer min årsopgørelse til at se ud?
Bruger jeg mere varme end andre? Det kan du hurtigt finde
svar på. Bare log ind på eForsyning fra din computer, tablet
eller smartphone.
eForsyning er din digitale genvej til både forbrug og dokumenter. Her kan du altid finde dine oplysninger - uden først at gennemsøge dine mapper eller ringe til din varmeforsyning.
Bemærk! Det er ikke alle varmeforsyninger, der tilbyder alle
funktioner. Denne folder viser de mest almindelige.

LOG IND PÅ eForsyning.dk
Første gang, du logger på, skal du bruge:
Brugernavn: dit forbrugernummer
Kodeord: pinkode
Oplysningerne finder du
på dit seneste varmeregnskab eller opgørelse. Når
du er logget ind, kan du
ændre dine login-oplysninger til din e-mail og en
kode, du nemt kan huske.

SE FORBRUG OG
TEMPERATURER
Både forbrug og returtemperatur kan have betydning for din
varmeregning.
• Se, om du er foran eller bagefter dit forventede forbrug.
• Følg din gennemsnitlige returtemperatur i forhold til den
returtemperatur, varmeforsyningen forventer.
• Se om der er udsving i forbruget.
HENT DOKUMENTER
Nu behøver du ikke længere at gemme breve fra varmeforsyningen, opgørelser m.m. i mapper derhjemme. Se og hent
dem i eForsyning - her er de nemme at finde.
BEREGNET VARMEREGNSKAB
Jo længere du kommer
hen i varmeåret, jo
mere præcis bliver dit
beregnede varmeregnskab. På eForsyning
kan du få et bud på,
hvad din næste årsopgørelse ender på.

eForsyning

Gå direkte til eForsyning
fra din mobil
Download
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Download
app’en til
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Indlæs koden og gå direkte til eForsyning. Du kan også gemme
eForsyning som en genvej på din hjemmeskærm.
Har du spørgsmål til dine oplysninger om fjernvarmen, kan du
altid kontakte din varmeforsyning.

