
Du har blivit anvisad Ystad Energihandel 
som elhandelsleverantör. Vad betyder det?
Teckna avtal istället, det vinner du på!
Om du inte gör ett aktivt val och väljer elhandelsföretag och avtal själv, blir du 
anvisad ett elhandelsföretag. Du får ett avtal som är dyrare än om du själv väljer. 

Ett smart elavtal
YstadElen är 100% förnybar. Den kommer från sol, vind, vatten och biobränsle. 
Den är lokal och vinsten går tillbaka till Ystads kommuns invånare och förenings-
liv. Det gör inget annat elhandelsavtal. Därför tycker vi att du skall teckna ett avtal 
med oss, det är win-win för alla.

Allt på en faktura
Har du även fjärrvärme från oss kommer den på samma faktura med elnät och 
elhandel. Allt för att det skall vara enkelt och smidigt för dig som kund.

Ge oss 5 minuter så är det klart!
Vi vet att du har annat för dig än att teckna elavtal. Ger du oss en liten stund 
av din tid går det snabbt och smidigt. Välj själv här till höger vilket sätt du vill 
kontakta oss på eller fyll i beställningsblanketten här nedan och skicka in till 
oss. Klart! Välkommen till Ystad Energihandel.

Vill du jämföra avtal mellan olika elhandelsföretag? 
Detta kan du göra på den oberoende prisjämförelsesajten elpriskollen.se

Jag vill teckna avtal!
Dina uppgifter (endast nätägaren kan beställa elavtalet)

Namn

Adress

Ort

Person/Organisationsnummer

Telefon

Avtalsstart (senast 6 månader fram)

Postnummer

E-post

Privatperson Företag

Datum Underskrift

Priser och avtalsvillkor (aktuella priser och avtalsvillkor finns på ystadenergi.se/elhandel) Tillval

Rörligt pris, avtalstid 1 år

Rörligt pris, avtalstid 2 år

Rörligt pris, avtalstid 3 år

Fast pris, avtalstid 1 år

Fast pris, avtalstid 2 år

Fast pris, avtalstid 3 år

Bra Miljöval

Tejpa pappret och skicka 

till oss. Portot är betalt!

1 Fyll i och skicka 
in det här pappret

2 Maila ystadelen@ystad.se

3 Besök ystadenergi.se

4 Ring 0411-57 73 00



Ystad Energihandel AB
Kristian Dam
SVARSPOST

20327992
271 20 Ystad

Frankeras ej.
Ystad Energihandel

betalar portot.

Tejpa foldern och skicka 

till oss. Portot är betalt!


