
Teckna ett riktigt bra elavtal med 
Helsinge Elhandel!

INTRESSEANMÄLAN
Jag vill att ni kontaktar mig gällande:

NAMN ADRESS POSTNUMMER

TELEFONNUMMER 

E-POST

Bli kund hos oss idag

TECKNA PÅ WEBBEN
Snabbt och enkelt. Här finn

också mer information om 

våra produkter och avtal:

www.helsingeelhandel.se

TECKNA PÅ PLATS
Kom in till oss i Edsbyn så hjälper 
vi dig på plats. Ta gärna med dig 
en elnätfaktura, där finns nödvä -
dig information.

TECKNA VIA TELEFON
Ring oss på 0271-274 50 eller 

fyll i intresseanmälan nedan så 

kontaktar vi dig och berättar mer 

om våra produkter och avtal.

Lokal el från Bollnäs Energi och Edsbyns Elverk  •  www.helsingeelhandel.se

Elavtal Laddboxar (Se baksidan)

Vad är viktigast för dig när du väljer elbolag?  
Är det pris, kvalitet och service eller elens ursprung?
Att teckna elavtal med Helsinge Elhandel innebär att du får allt av 
detta.

Du får då en lokal elleverantör som finns och verkar i Hälsingland

Du får 100% förnybar el, till största delen lokalproducerad el i 
form   av ”Helsinge-El”. En mix av lokalproducerad el från krafts-
lagen vatten, sol och kraftvärme samt EPD-märkt vattenkraft från 
Luleälv. Det går även att välja att få enbart ett av ovanstående 
kraftslag.

Du får en Schysst elhandlare! Vi är certifierade enligt Schysst
Elhandel, en certifiering framtagen av branchorganisationen
Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i 
sitt val av elhandelsföretag. För kunden ska det vara tydligt vad de 
köper och vad avtalet innebär. Detta innebär att du kan vara trygg 
när du tecknar ditt elavtal med oss.

Du får personlig service. När du som kund behöver fråga oss om 
något så finns vi där för dig

Vi har konkurrenskraftiga elpriser, främst då det gäller rörliga 
elavtal. Vi uppdaterar elpriserna dagligen, därför uppmanar vi 
kunder att ta kontakt med oss för aktuellt elpris eller besöka vår 
hemsida.
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LADDBOXEN TILLÅTER UPP till 
tio gånger snabbare laddning 
än ett vanligt eluttag, samtidigt 
som den höjer säkerheten på din 
elbilsladdning. Laddboxen har 
en inbyggd aktiv säkerhet, vilket 
innebär att strömmen slås på först 
när alla kontakter är ihopkopplade. 
Vid installationen uppgraderas vid 
behov kablar och säkringar för att 
undvika elstörningar i hemmet.

VI REKOMMENDERAR att du 
installerar en laddbox då den 
möjliggör att ladda med högre 
strömstyrka, vilket gör laddnin-
gen snabbare. Dessutom blir 
laddningen säkrare då laddboxen 
kommunicerar med elbilen och 
stänger av strömmen vid event-
uella fel. Med fast laddkabel blir 
även laddningen smidigare då du 
slipper ta ut och in kabeln ur bilen 
varje gång du laddar.

Lösningen är lämplig för privat-
personer eller företag som har 
behov av enstaka laddplatser, där 
möjlighet till laddning inte är kop-

plat till ett laddkort för att kunna 
följa upp vem som laddat och hur 
mycket.

OM NI ÄR ETT FÖRETAG eller en 
BRF som önskar en betallösning 
för era laddplatser kan vi erbjuda 
Onlineboxar som är uppkopplade 
mot InCharge laddnätverk. Ni kan 
då erbjuda anställda,

kunder eller boende smidig el-
bilsladdning med InCharge olika 
tjänstepaket.
Ni kan sjäva bestämma om ni 
vill erbjuda publik laddning eller 
avgränsa vilka som får ladda och 
även ta betalt för laddning vid er 
laddplats. InCharge sköter aktiv 
övervakning och fjärrstyrd teknisk 
support dygnet runt.

En laddbox ger snabb,
säker och smidig laddning

AB Helsinge Elhandel

SVARSPOST
20616591
828 20 Edsbyn

Frankeras ej.

Mottagaren 

betalar portot.

Kontakta oss för pris och andra frågor, så berättar vi mer om Smart BRF!
0271-274 50 eller info@helsingeelhandel.se

I samarbete med


