Solel
för alla
Köp Solel för alla - enkelt och hållbart
Nu kan du som inte har rätt takförutsättningar eller plånbok för en större investering ta del av
Solel för alla och bli medproducent av solenergi.
Med Solel för alla bidrar du till en hållbar utveckling och att mer förnybar el produceras i Falun.

Flera fördelar med att välja el från Falu Energi & Vatten
• Schysst närodlad el som kommer från skog, vind och vatten
• Certifierade leverantör ”Schysst Elhandel”
• Alla elkostnader på samma faktura
Underteckna fullmakten och lämna till ansvarig så sköter Falu Energi & Vatten bytet åt dig.
Du kan naturligtvis också kontakta Falu Energi & Vattens kundtjänst på 023-77 49 00.
Aktuella priser hittar du på fev.se/el

Kryssa i ditt val av avtal
Fast pris 3 år

Mixpris 50/50 3 år

Rörligt pris

Har fastigheten fjärrvärme?
Ja, jag har ett fjärrvärmeavtal med Falu Energi & Vatten, så jag får rabatt på elavtalet.

Kryssa i ditt val av avtalstyp
Sol i lamporna 450 kronor per år (totalt 1350 kronor) eller 45 kronor per månad.
Sol i köket 1 125 kronor per år (totalt 3 375 kronor) eller 110 kronor per månad.
Sol i hemmet 2 250 kronor per år (totalt 6 750 kronor) eller 210 kronor per månad.

Välj betalningsmetod:
Engångsavgift för hela avtalstiden.
Månadsabonnemang
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, det totala antalet paneler är 885 stycken.

fev.se/sol

Fullmakt

för att teckna elavtal



Jag ger Falu Energi & Vatten (organisationsnummer 556509-6731)
fullmakt att i mitt ställe:
- inhämta uppgifter från mitt elnätsföretag om min anläggning.
- inhämta uppgifter från mitt elhandelsbolag om mitt elavtal.
- säga upp mitt befintliga elhandelsavtal.
Fullmakten måste tecknas av den som står för elnätsavtalet.

Fylls i av kunden
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

E-post

Telnummer dagtid

UNDERSKRIFT av kunden
Ort och datum

Underskrift

Fylls i av elnätsföretaget
Anläggnings-ID
Elhandelsföretag

Fylls i av elhandelsföretaget
Tidigast datum för leveransbyte

Fullmakten är giltig i tre månader.

Falu Energi & Vatten AB
Besöksadress Västermalmsvägen 12
Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023–77 49 00
fev.se

Områdes-ID

Mobilnummer

