
De stigende energipriser og et større fo-
kus på grønne og bæredygtige løsnin-
ger gør, at det mere end nogensinde før 
er vigtigt at kigge på boligens energi-
forbrug. Derfor har vi sammen med To-
talkredit lavet et Energitjek.

Varmepumpe? Isolering? Energivinduer? 
Hvor skal du egentlig begynde, når du øn-
sker at energioptimere din bolig? 

Med et Kreditbanken og Totalkredit Ener-
gitjek kommer du godt fra start med din 
energirenovering. En energikonsulent gi-
ver dig nemlig et overblik over – og kon-
krete forslag til – hvad du kan gøre for at 
optimere energiforbruget i din bolig. 

Et Energitjek gør det også nemmere for 
dig at vælge energirigtige løsninger og 
vedligeholde din bolig, så du sikrer boli-
gens værdi bedst muligt. 

Med et Energitjek får du flere fordele: 

• Besøg af en energikonsulent, som  
gennemgår din bolig og giver dig  
konstruktiv og konkret sparring

• En digital energi- og vedligeholdel- 

sesplan, så du bevarer overblikket og  
kan prioritere dine planer

• Energitjekket bliver udført i samar- 
 bejde med NRGi Rådgivning, som er  
 Danmarks største udbyder af tilstands- 
 rapporter, energimærker og el-tjek til  
 private. 
• Du kan vælge et Energitjek med eller  
 uden energimærke. Et energimærke  
 har blandt andet den fordel, at du kan  
 bruge det, når du skal søge offentlige  
 tilskud til energiforbedringer.
• Samarbejdet mellem Kreditbanken og  
 Totalkredit giver dig også en kontant  
 fordel:

Energitjek Normal pris Pris m/rabat Du sparer*

m/energimærke 7.495 kr. 4.495 kr. 3.000 kr.

u/energimærke 3.495 kr. 1.495 kr. 2.000 kr.

Kontakt din rådgiver for at 
bestille et Energitjek.

*Hvem kan få Totalkredit Energitjek med rabat?
1: Huset har energimærke C, D, E, F eller G, Hvis hu-
set ikke har et energimærke, skal det være opført før 
år 2000. 2: Huset er en ejerbolig. 3:Huset er belånt i 
Totalkredit.
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