Enkla, prisvärda och
miljöriktiga elavtal
Nu erbjuder vi dig som är hyresgäst hos Vasakronan
och har eget elabonnemang möjligheten att teckna avtal om miljömärkt el med Vasakronans elleverantör Energi Försäljning Sverige AB (Energi Sverige nedan).
Vi har miljöfokus i allt vi gör och vi vill involvera våra hyresgäster i miljöarbetet. Vi strävar också efter att göra
det enklare för våra hyresgäster att fatta miljömässigt
kloka beslut till förmånliga villkor. Erbjudandet om att
teckna miljömärkt el via Vasakronans egen elleverantör är ett sådant exempel.

Genom att teckna elavtal med
Energi Sverige erhåller du:
• El som uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens direktiv för Bra miljöval,
baserad på 75% vattenkraft, 15% vindkraft
och 10% biokraft
• Ett mycket konkurrenskraftigt pris genom
Energi Sveriges låga påslag
• Rådgivning rörande lämplig avtalsmodell
• Enkla avtalsvillkor

Energi Sverige är ett elbolag med fokus på företagskunder. Hyresgäster hos Vasakronan har möjlighet att med Energi Sverige teckna elavtal med antingen rörligt, fast eller en mix av rörligt och fast elpris.

Välj mellan fast eller rörligt elpris eller en mix av dessa
Rörligt pris med lågt påslag

För dig som föredrar ett marknadsprissatt elpris är Energi Sverige Spot rätt val. Här är det priset på den
nordiska elbörsen som styr ditt elpris. Företagets elpris baseras på marknadspriset timme för timme (spotpris) och Energi Sveriges låga påslag.

Fast pris för trygghet över tid

Ett rörligt elpris kan vara att föredra för företag vars elkostnader inte
utgör en tung kostnadspost eftersom priset kan variera mycket både
upp och ner.

Energi Sverige Fast är en säker produkt som gör det möjligt att budgetera elkostnaderna mer precist.

För företag med en årsförbrukning om högst 50.000 kWh är påslaget på
spotpriset 2,3 öre/kWh, inklusive Bra miljöval. Till detta kommer en fast
månadsavgift om 20 kr per elanläggning.
Företag med en årsförbrukning mellan 50.000 – 150.000 kWh betalar ett påslag på spotpriset om 2,3 öre/kWh. Ingen fast månadsavgift
tillkommer.
Individuell prissättning sker för företag med en årsförbrukning om mer
än 150.000 kWh.
Utöver det rörliga spotpriset med påslag tillkommer kostnaden för de
obligatoriska elcertifikaten. Priset för elcertifikaten sätts kvartalsvis utifrån Energi Sveriges normala certifikathantering där elcertifikaten köps
löpande på kvartalsbasis.

Energi Sverige Fast är en traditionell fastprisprodukt för de företag som vill veta hur stor nästa elräkning
blir. Elpriset samt elcertifikatpriset för hela den valda avtalsperioden
upp till tre år fastställs i samband med avtalstecknandet.

Fast pris offereras med priser som gäller per offertdagen.

Mix för den som vill ha både och

För dig som önskar kombinera
både rörlig och fast elprismodell finns Energi Sverige Mix. Vid avtalstecknandet fastställs 50 % av priset till fast pris för hela avtalsperioden och
resterande del går till rörligt pris.
Elcertifikatpriset sätts på motsvarande sätt enligt Energi Sverige Spot
och Energi Sverige Fast.
Ett mix elpris följer bara delvis elmarknadens prissvängningar och ger
bra underlag för bedömning av elkostnaderna.

Hur gör jag om jag vill teckna avtal om miljömärkt el?
Vill du veta mer eller teckna ett elavtal med Energi Sverige? Hör av dig
till din kontaktperson på Vasakronan eller direkt till Energi Försäljning
Sverige, kontaktpersoner för Vasakronans hyresgäster; Wenche Frykholm eller Carl-Johan Cederholm på telefon 040-627 18 85 eller via
mejl vasakronan@energi-sverige.se

Ni kan även läsa mer om Energi Sverige på
deras hemsida: www.energi-sverige.se

För fullständig information och avtalsvillkor för elavtal tecknade med
Energi Sverige mejla vasakronan@energi-sverige.se och ange företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer samt årsförbrukning uttryckt i kWh per år så sänder Energi Sverige ett avtalsförslag som
underlag för vidare diskussioner.

