Byt till
lokalproducerad el!

Peter Olofsson,
bränsletekniker
på Uddevalla Energi

Vi erbjuder dig en trygg och
bra leverans av el från en lokal
leverantör som dessutom är
miljöriktig. Vi kallar det returel.
Vi producerar el till största delen i ett lokalt
kretslopp genom sopförbränning. De brännbara
soporna du slänger kommer tillbaka till dig i form
av el –returel. En mindre del produceras genom
vattenkraft i lokala Bäveån. Elen är ursprungsmärkt
för att garantera att den är lokalt producerad.

Varför välja Uddevalla Energi?
• Personligt. Vi finns nära dig som kund
och erbjuder en hög och personlig service.
• Lokalt. Vi säljer lokalt producerad returel,
gjord på dina sopor.
• Tryggt. Som elkund hos Uddevalla Energi ska
du alltid känna dig trygg att du får ett bra elpris.
Vi använder inte tillfälliga lockpriser utan har
ett långsiktigt konkurrenskraftigt pris.
• Enkelt. Du som har Uddevalla Energi
som elnätsbolag får allt på en faktura.

Kontakta oss!

Vi erbjuder två olika former av avtal,
rörligt eller fast.
Vill du ha maximal valfrihet?
Rörligt elpris följer utvecklingen på
elmarknaden och varierar från månad
till månad. Priserna kan både stiga
hastigt och sjunka till riktigt låga nivåer.
Rörlig el är historiskt den mest prisvärda avtalsformen.
Uppsägningstiden är en månad.

Vill du ha full kontroll på dina
elkostnader?
Är du passiv på elmarknaden? Bor du
i villa med flera personer i hushållet
och under inga omständigheter kan
hantera en bister elmånad? Om svaret är ja kan du säkra
ditt elpris med fast el. Uppsägningstiden är en månad
före avtalets utgång.

Pris
På vår hemsida kan du alltid se de aktuella elpriserna.
Du kan också kontakta oss för prisuppgifter.

Teckna elavtal med Uddevalla Energi
Du kan teckna elavtal direkt på vår
hemsida eller kontakta oss.
Om du idag har avtal hos
en annan elhandlare ordnar
vi hela bytet men kontrollera
först att du inte har ett tidsbundet avtal som kräver att
du säger upp det skriftligen.
Läs mer om elhandel
på vår hemsida
www.uddevallaenergi.se

Kundservice
0522-69 62 69
kundservice@uddevallaenergi.se
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