
Korzystaj z Fortum Monitoring – nowej wersji 
cyfrowego systemu ciągłego monitorowania 
parametrów pracy węzła cieplnego.
To rewolucja funkcjonalna i użytkowa zapewniająca 
komfort pracy, na który zasługujesz. 

Rozdziel koszty centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej.  
Zapewnij mieszkańcom pełną  przejrzystość 
rozliczeń. 



Jak działa 
Fortum Monitoring Plus?
Ty kupujesz usługę Fortum Monitoring Plus, a my montujemy 
dodatkowy licznik na Twoim węźle.

Dzięki temu możesz szybko i efektywnie rozdzielić koszty zużytego ciepła
na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.

Teraz dysponujesz narzędziem, które pozwala zapewnić mieszkańcom Twojej 
nieruchomości precyzyjne rozliczenie wydatków na ciepło.

Pełna wiedza i przejrzystość to �lary profesjonalnej
usługi i partnerskiej współpracy.

Dane z dodatkowego licznika automatycznie trafią do centrum rozliczeniowego 
Fortum, a dla Ciebie będą dostępne na dedykowanej i wygodnej w obsłudze stronie 
internetowej.

Ty dostaniesz od Fortum fakturę, która czytelnie rozdziela koszty za centralne
 ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Parametry ciepłomierza dostępne są na bieżąco, 
zarówno dla Fortum jak i dla Ciebie.



Ile kosztuje 
Fortum Monitoring Plus?

Dostęp do danych

bieżących - usługa

Fortum Monitoring

Usługa Fortum Monitoring - zapewnia dostęp 
do danych bieżących oraz konfigurację 
systemu transmisji. Uruchomienie usługi jest 
wymagane do poprawnego działania Fortum 
Monitoring Plus.
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Koszt obsługi dodatkowego licznika
zależy od indywidualnej wyceny

lub

Dostęp do faktur za pomocą aplikacji eBOK 
i Moje Fortum jest bezpłatny.

PLN NETTO / miesiąc

od 25 PLN NETTO/ miesiąc

Licznik finansowany przez klienta Licznik finansowany przez Fortum

od 119 PLN NETTO/ miesiąc

cena licznika 
PLN NETTO / sztuka

Średnica  licznika

Przykładowy cennik – finalna wycena dopiero po wizji lokalnej

Usługa 
PLN NETTO
m-c / licznik

Licznik finansowany 
przez Fortum

3 850

3 850

4 380

4 600

4 840

6 080

6 320

7 100

8 700 

10 650

119

119

132

138
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180
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218

264

325

25,0

25,0

25,0

25,0

25,5

25,5

26,1

27,2

27,9

30,1

Dn 15 

Dn 20 

Dn 25 Qn 3,5 

Dn 25 Qn 6

Dn 40/G

Dn 40/K

Dn 50 

Dn 65

Dn 80

Dn 100/ Qn60

Licznik finansowany przez klienta 

Usługa
PLN NETTO
m-c / licznik

[mm]



Skontaktuj się z nami  i sprawdź jak spełnić najwyższe 
standardy świadomych klientów. 

www.fortum.pl

Adres korespondencyjny:
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 1a 
50-304 Wrocław

napisz do nas

fortum.monitoring@fortum.com

zadzwoń do swojego opiekuna klienta

+48 785 058 262

wejdź na stronę

www.fortum.pl/fortum-monitoring-plus
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