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Fra 19. juni 2013  

har du frit valg af  

el-leverandør,  

men du får stadig  

den bedste pris hos  

Hjerting Elforsyning.
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Kære kunde og medejer af Hjerting Elforsyning ApS

Vi skriver til dig, fordi der er gennemført ændringer indenfor elforsyningsområdet.

Hjerting Elforsyning ApS er et handelsselskab under Hjerting Transformatorforening, som er ejet 
100% af forbrugerne i Hjerting. Selskabets eneste formål er at levere el til forbrugerne med høj 
forsyningssikkerhed og til laveste mulige pris. Vedlagte kurve viser, at selskabet de sidste 4 år 
har nået denne målsætning.
 
Hvis du går ind på Elpristavlen.dk, vil du også her kunne se at Hjerting Elforsyning ApS er blandt 
landets billigste selskaber. Du kan derfor trygt forsætte med at købe strøm hos os.

Hvis du fortsat ønsker at få strøm fra Hjerting Elforsyning ApS, dit eget selskab, 
behøver du ikke gøre noget, vi leverer din strøm som hidtil, og sørger for at du får alle 
oplysninger om dit forbrug samlet på kun én regning.

Køber du strøm fra et andet selskab, herunder SE, som har forsyningspligten, og ønsker at 
fortsætte, skal du heller ikke gøre noget.

Bestyrelsen, der også vælges af dig og de øvrige forbrugere, vil til enhver tid bestræbe sig på 
at sikre, at du også fremover vil have de fordele du hidtil har haft ved køb af strøm fra dit eget 
selskab. Da el-markedet er i stadig udvikling, vil vi bestræbe os på at udvikle nye fordele for 
dig, og holde dig opdateret herom.

Følg med på Hjerting Elforsyning ApS hjemmeside www.hjertingelforsyning.net, eller ved at 
sende os en mail til elogvand@hjerting.net.  

Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon 75115578, eller komme ind på konto-
ret og få nærmere oplysninger om prisudvikling mv.

 
Venlig hilsen

Hjerting El- og Vandforsyning

Navn Navnesen
Forbrugervej 
1234 Elby
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SydEnergi Hjerting Elforsyning
Samlet elpris pr. kWh 
For et årligt forbrug af 4000 kWh inkl. transportomk., afgifter, abonnement og markedsel

SydEnergis elpris er beregnet fra et naboforsyningsområde


