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Hvem er Energi Danmark?
-Danmarks største udbyder af strøm.
-http://www.energidanmark.dk/
Energi Danmark handler energi for mange af de største virksomheder i
Danmark:
http://www.energidanmark.dk/home_da/raadgivning/referencer/vestas.aspx
Hvad er der i det for mig?
-Kraftig reduktion i handelsomkostninger, som er inkluderet i din elpris.
-Man betaler i dag typisk i niveauet 4-8 øre pr. kwh. Hvor Energi Danmark
tilbyder 0,35 øre pr. kwh i handelsomkostninger.

El-produkter
Klik på et af billederne nedenfor, for at
komme til yderligere beskrivelse på vores
hjemmeside
Pulje-El – til virksomheder der ønsker spredning af
indkøbet, og vil have en stabil pris i levering.
Indkøbene spredes fra aftalen indgås og helt frem
til leverings-årets begyndelse.

Eksempler:
1) Jeg bruger 5.000 kwh om året. Besparelse i niveauet kr. 182,5-382,5
2) Jeg bruger 50.000 kwh om året. Besparelse i niveauet kr. 1.825-3.825
3) Jeg bruger 100.000 kwh om året. Besparelse i niveauet kr. 3.650-7.650
-Kristrup Vandværk ligger i dag med en fastpris på 35,40 øre pr. kwh og
et forbrug på 82.714 kwh. Ved f.eks. indgåelse af en fastpris til 25,091 øre
pr. kwh, for årene 2016,2017 og 2018 vil der kunne spares 10,309 øre pr.
kwh= kr. 8.527 pr. år.
-Assentoft Vandværk ligger i dag på forsyningspligt/spot og betaler 29,02
øre pr kwh. Og et forbrug på 105.000 kwh. Ved f.eks. indgåelse af en
spotpris til dagens markedspris på ca. 24,6 øre pr. kwh, vil der kunne
spares 4,368 øre pr. kwh= kr. 4.605,79 pr. år.

Fast pris El – for virksomheder der vil kende
prisen fra starten.
Med en Fast pris aftale prissikrer du
virksomhedens el-leverance og kender fra starten
af din el-pris for den periode aftalen dækker.

Altså en direkte besparelse på bundlinjen til den enkelte.
Og yderst enkelt at lave et skift.
Hvilket produkt kan jeg vælge?
-Spot: Dette er en pris som stilles af udbud og efterspørgsel og vil typisk
være den man har, hvis man ikke have været ude og lave en aftale.
-Fastpris: Den stilles af mig ved individuel henvendelse. Den handles frem
i tiden på en børs, hvorfor prisen skal stilles på dagen for aftalens
indgåelse.
-Pulje: Her kommer man i en større pulje af kunder, hvor Energi Danmark
løbende handler strømmen for dig.
Er det svært at skifte?
-Man udfylder vedlagte blanket og sender til mig via mail eller post.
-Vi sørger efterfølgende for alt det administrative.
-Det er en forudsætning at man kan kreditgodkendes, for at kunne benytte
sig af aftalen.
Kontakt hos Energi Danmark:
Med venlig hilsen

Energi Danmark
Claus Holck Hertz
Regionsansvarlig
Telefon:
Fax:
Direkte tlf.:
Mobil:
E-mail:
Web:
Adresse:

8742 6262
8742 6263
8743 1947
2562 2118
chhe@energidanmark.dk
www.energidanmark.dk
Hedeager 5, 8200 Aarhus N

Spot-El – for virksomheder der kan acceptere
udsving i prisen.
Med en Spot aftale afregnes din virksomhed til en
variabel pris time for time.

