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Som företagskund vill du minimera dina risker, samtidigt som du vill ha lägsta möjliga pris. Med hjälp av vårt unika
elavtal Elmixen kan du köpa elen precis på samma sätt som de riktigt stora gör! Du har ett rörligt pris när elpriset är lågt
och ett skydd på vintern när elpriset riskerar att bli högt. Du har även möjlighet att justera avtalet när som helst under
avtalsperioden med hjälp av vår tjänst – tilläggsköp.

Har du några frågor eller vill ha ett offertförslag?
Kontakta vår kundtjänst för personlig service, 0951-103 35.
Vi anpassar vårt erbjudande efter dina behov.

Vi har många nöjda företagskunder – hör av dig till oss?
Kungliga Tennishallen – Ett gott exempel

Kungl. Tennishallen i Stockholm är en av alla våra nöjda företagskunder

Kungl. Tennishallen i Stockholm, ni har ett av de starkaste varumärkena inom svensk idrott. Hur kommer det sig att ni
just valt oss som er elleverantör?
“Jag tyckte att Elmixen lät som ett spännande alternativ till vad vi haft innan.”
Ni använder er idag av vårt unika avtal Elmixen. Har ni märkt av billigare elkostnader?
“Våra kostnader har gått ner. Sen tror jag även att de två sista milda vintrarna har gjort sitt också. Men vi är jättenöjda

med vårt Elmixavtal.”

– En fullständig timmätningsanalys
Med timmätning kan du styra din förbrukning till timmar på dygnet då elen är billiga. Den 29 oktober 2014 var elpriset
nere på 3 öre under natten, att jämföra med 30 öre under dagen. I slutet på maj månad 2014 skilde det 78 öre mellan
det billigaste och dyraste priset under samma dygn. Vi hjälper dig att göra en fullständig analys av din förbrukning för
att se vad som passar bäst för din förbrukningsprofil. Läs mer ››
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– Våra marknadsexperter hjälper dig med tilläggsköp
Elpriset varierar ständigt och kan därför orsaka stora risker för dig och ditt företag. Vi erbjuder nu en unik möjlighet för
ditt företag – där våra marknadsexperter följer upp ditt avtal för att göra eventuella tilläggsköp av FastEffekt om elpriset
skulle stiga. Våra marknadsexperter är otroligt skickliga och följer utvecklingen på marknaden varje timme, vilken gör
att du kan känna dig trygg som kund hos oss. Läs mer ››
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