El från Oskarshamn Energi

Trygg och pålitlig elleverantör – på plats i Oskarshamn
Oskarshamn Energi är din lokala energipartner med över 1OO års erfarenhet.
Elbehoven ser olika ut oavsett om du är privatperson eller företagare. Därför
erbjuder vi olika typer av förmånliga avtal, rådgivning och tjänster för t ex sänkt
elanvändning. All vår el som vi säljer är helt klimatneutral. Det personliga mötet
värderar vi högt. Därför har vi satsat mycket på vår personliga kundservice som
du kan besöka, ringa till eller chatta med via vår webbplats.

Fasta elavtal

Miljöansvar

Ett fast elavtal ger dig tryggheten och försäkring om
ev höjningar av elpriset. Du känner i förväg till dina
kostnader och du är garanterad ditt avtalspris oavsett vad
som händer på elmarknaden. Vi har olika avtal med olika
bindningstid beroende på behov och förutsättningar.

All vår el som levereras från oss är helt koldioxidfri och
därmed helt klimatneutral.
Vi som lokalt energibolag vill ta vårt miljöansvar och bidra
till en bra närmiljö. Elen är en mix av 5O % vattenkraft
och 5O % kärnkraft.

Rörligt elavtal

Boomerang

Ett rörligt elavtal baseras på Nordpools spotpriser och
löper ett år i taget. Det passar dig som inte vill låsa dig till
ett förutbestämt pris utan vill följa utvecklingen och ha
valfriheten att byta avtalsform när det passar dig.

Som trogen kund hos oss ger vi dig 1 öre/kWh (exkl
moms) i rabatt på ordinarie elpris när du väljer att
omteckna ditt avtal hos oss. Det gäller oavsett om du
tecknar ett fast eller ett rörligt abonnemang. Dessutom
får du en Trisslott med chans att vinna stora pengar.

Tillsvidarepris
Har du inte gjort ett aktivt val genom att teckna ett fast
eller rörligt avtal betalar du ett s k tillsvidarepris som du
när som helst kan byta.

Tjänster
Vi erbjuder rådgivning om energianvändning, elräknare
som du kan låna av oss gratis, personlig service och
mycket mer. Vi är det lokala energibolaget som finns på
plats nära dig när du behöver oss.
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Mikroproduktion
Att producera sin egen el och sänka sin egen elkostnad
gör att allt fler väljer att investera i solceller eller
vindkraftverk. Detta är även bra för miljön. Du har även
möjlighet att sälja ditt elöverskott till oss. Det kräver att
du också köper din el av oss – att anläggning är på
max 43,5 kW och att anläggningen är belägen inom
Oskarshamn Energis nätområde. Mer information finns
på vår och på energimyndighetens webbplats.

På vår webbplats, www.oskarshamnenergi.se, kan du läsa mer och där hittar du även,
driftinformation, frågor & svar, chatt-funktion med kundtjänst, "Mina sidor" där du
kan logga in och se din förbrukning m m och mycket mer.
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