Vi hjälper dig att jämföra olika elavtal - helt kostnadsfritt!
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Ta kontroll över ditt elavtal! Se upp med
fullmakt och upphandling.
Kolla på det här innan du låter ett ombudsföretag handla upp elavtal till dig via
fullmakt.

”Vi pressar priserna åt dig!”
”Nytt pressat elpris varje år!”
”Vi låter elbolagen tävla om dig!”
Kanske känner du igen fraserna, och visst låter de bra? Men allt är inte alltid
fullt så bra som det låter. Eller ens i närheten.
Här är ett par saker du ska tänka på innan du blir medlem eller registrerar dig

hos ett ombudsföretag som vill göra en upphandling av ditt elavtal:
1) Se upp med att fylla i! Hos flera av de ombudsföretagen gäller, att så fort
du bara fyller i det första formuläret med dina uppgifter på deras hemsida –
så ger du företaget fullmakt att ändra ditt elavtal utan att du själv kan
påverka det. Det kan heta att du ”blir medlem”, ”registrerar dig” eller
liknande. Kolla vilka rutor du kryssar i. Läs det finstilta.
2) Fullmakt ger bort ditt inflytande. Företagen som vill göra en upphandling
av ett nytt elavtal för din räkning behöver en fullmakt från dig. Tänk på att
den fullmakten även ger företaget rätt att säga upp ditt nuvarande elavtal
och fria händer att ingå ett nytt avtal utan att du själv får möjlighet att
jämföra. Hur mycket inflytande vill du ge bort?
3) Upphandling garanterar inte lägsta pris! Så okej, företaget får din fullmakt.
Med fullmakten upphandlas ett nytt elavtal till dig genom en auktion där det
bolag som lämnar lägst pris vinner. ”Vi bjuder in alla Sveriges elbolag”, kan
det heta. Jo, men det är oftast bara ett fåtal av dem som deltar. Det finns
alltså ingen garanti att du får lägsta priset eller bästa avtalsformen på
marknaden – utan bara bland de (få) som deltar i auktionen.
4) Återkalla din fullmakt. Om du har gett din fullmakt eller tecknat dig som
medlem eller liknande och ångrar dig – då måste du återkalla fullmakten
och/eller säga upp ditt medlemskap. Annars har ombudsföretaget fortsatt rätt
att säga upp dina avtal och förhandla om nya. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ta kontroll över ditt elavtal!
Det är lättare än du tror:
• Titta alltid på jämförspriset. Där måste alltid hela kostnaden finnas med. Då
ser du vad du verkligen får betala.
• Välj Schysst Elhandel-företag. Certifieringen Schysst Elhandel innebär att
företaget uppfyller branschens krav på ärlighet och tydlighet. Bara seriösa
elhandlare klarar kraven.
• Säg inte ja på gatan eller på telefon. Ta inte några förhastade beslut när du
blir kontaktad av elhandelsföretag per telefon eller på gatan. Ingå aldrig avtal
på stående fot, utan be om jämförspris och jämför själv i lugn och ro.
• Vi hjälper dig. Behöver du hjälp att jämföra eller ta fram exakt jämförspris?
Kontakta oss, vi hjälper dig kostnadsfritt!
Ring 046-507 00 eller mejla oss - som sagt vi hjälper dig helt kostnadsfritt -

allt för att du ska välja det som passar dig bäst!

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva
helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga
organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät,
Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den
gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla
de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara
energikällor.
Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i
vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna.
Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna
elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.
Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.
För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.
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