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Få tilskud - når du skifter  
til ny, brændstofbesparende 
entreprenørmaskine
Gravemaskine, dumper, gummihjulslæsser, dozer -  maskiner 
med gammel motorteknologi bliver ofte alt for dyre i brændstof 
i forhold til én med sidste nye motor teknologi. Der er dels store 
brændstofbesparelser at hente, og dels bidrager du også til et 
bedre klima med en CO2 reduktion. For at gøre det endnu mere 
attraktivt for dig at skifte til en ny brændstofbesparende maskine, 
giver Verdo et kontant tilskud - energitilskud. 

Tilskud uden bøvl 
Det er nemt. Vi beregner, hvor meget tilskud du kan få fra Verdo 
og desuden hjælper vi med at udfylde ansøgningen med den rette 
dokumentation. Herefter får du tilskuddet. 

Vigtigt! 
Husk at få underskrevet aftalen 
om tilskuddet inden du bestiller 
– ellers er det for sent.

Energitilskud - Der er flere 
muligheder, end du måske lige tror.” 
Ib Dahl Jensen, energirådgiver, Verdo.



Vi yder også telefonisk/mail 
rådgivning, og vi arbejder med 
“single point of contact” dvs. 
at du får tilknyttet én kontakt-
person, som præsenterer alle 
Verdo ydelser.

Verdo Energirådgivning
Verdo er en stærk samarbejdspartner med energi-
ekspertise. Vi skaber overblik over energiforbrug, 
muligheder for energibesparelser samt sikrer en 
syste matisk indsats for løbende forbedringer og tiltag. 
Vores målrettede rådgivning sikrer optimalt udbytte af 
energiinvesteringer, der gør virksomheden grønnere.

En del af Verdo-koncernen
Siden 1905 har Verdo drevet multiforsyning, og 
har siden udviklet stærke kompetencer inden for 
 avancerede områder som tekniske entrepriser, 
løsninger til vandværker, energirådgivning og bære-
dygtig energi produktion. Vi er i dag blandt Europas 
førende leverandører af biomasse.

Vores 500 passionerede medarbejdere er med til  
at skabe en årlig omsætning på 2,4 mia. DKK.

At tage ansvar er indbygget i alt, hvad vi gør. Den hold-
ning styrer vores tætte samarbejde med både kunder 
og partnere. Hos os går forretning, mod, åbenhed og 
udvikling hånd i hånd med hensynet til verden.

Ib Dahl Jensen 
Energirådgiver

+45 3073 1934
ibdj@verdo.com

Gustav Heidemann Lassen 
Energirådgiver

+45 4174 4270
gula@verdo.com

Jonas Lassen 
Energirådgiver

+45 4174 4250
jola@verdo.com

Kontakt vores specialister, og vær 
med til at sikre den grønne omstilling


