FÖRSTA HELTÄCKANDE
SMARTA VATTENTJÄNSTEN
verto.fi

VertoPro
VertoPro gör vattenfaktureringen enkel och
kostnadseffektiv, eftersom vi tar hand om
allting för dig.
När du övergår till tjänsten kan du överlåta
mätaravläsning, upprätthållande av systemet, service av utrustningen, kundtjänsten,
faktureringen, betalningsbevakningen och
indrivningen åt oss. På det sättet sparar du
tid och kan fokusera på din egen kärnverksamhet.

Det är smart att mäta
vattenförbrukningen

HELTÄCKANDE VERTOPRO ÄR DEN ENDA VATTENTJÄNST
DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER

När de fasta vattenavgifterna avlägsnas
förbättrar det hyrornas konkurrenskraft, eftersom fakturering enligt förbrukning höjer
hyresavkastningen.
Det är enkelt att ändra sin egen vattenförbrukning när man ser hur mycket det går åt
i realtid. Att spara vatten är en lönsam miljögärning, eftersom också byggnadens energikostnader i och med en mindre vattenräkning minskar med tio procent.

Fakturering enligt förbrukning minskar Verto-hemmens
vattenförbrukning med en tredjedel.
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Tack vare förbrukningssiffror i
realtid kan vi meddela den exakta förbrukningen i samband med
flytt, komma snabbt åt eventuella läckage och hitta orsaken till
en ovanligt stor vattenfaktura.
Förbrukningssiffror i realtid hjälper också invånaren att reglera
sin egen vattenförbrukning.

Verto-vattenmätningssystemet
meddelar automatiskt om trasiga
vattenmätare. Därför kan vi serva
utrustningen så gott som i realtid
och försäkra oss om att förbrukningssiffrorna är helt tillförlitliga.

Vi ansvarar för att Verto-vattenmätningssystemet alltid är uppdaterad och i funktionsskick. Vår
smarta teknik är finsk och vi gör
allt utvecklingsarbete i Finland.

Vår kundtjänst hjälper boende att använda vatten klokt och tar också reda
på svaren på BRF:ens problem. Vi är
Finlands ledande expert på vattenförbrukningsdata och en undersökning* visar att våra kunder är nöjda.

VertoPro-kundrelationen garanterar att vattenfaktureringen och
betalningsbevakningen av husbolagets vattenfakturor ligger i
professionella händer. Du kan alltså vara säker på att varje invånare i husbolaget betalar sin egen andel rättvist. På adressen
vesilasku.fi kan invånaren följa med sin vattenförbrukning och
fakturering. På det sättet är det enkelt att göra ansvarsfulla val
för att spara vatten och energi.
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