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Ny digital faktura - fl er fördelar!

Smidig betalning

Det ska vara smidigt att betala och ta emot sin faktura. I februari 
2022 inför vi en ny och enklare faktura tillsammans med vår nya 
partner Billogram. 

Bytet sker automatiskt och du som kund behöver inte göra något. 
Har du idag e-faktura eller e-postfaktura betalar du din faktura 
som tidigare. Om du har pappersfaktura rekommenderar vi att du 
väljer ett digitalt leveranssätt, annars får du din faktura i brevlådan 
tills du väljer något annat. Via Billogram får du tillgång till en rad 
smarta fakturatjänster. 

Välj själv om du vill betala direkt via den digitala 
fakturan eller schemalägga betalningen. Dessutom 
kan du enkelt och smidigt anmäla autogiro. 

Du kan välja att betala din faktura via e-faktura, 
banköverföring, swish eller autogiro.

Betalsätt Ännu bättre personlig service
Via den digitala fakturan kan du enkelt kontakta kundservice.

Få din faktura snabbare
En digital faktura når dig snabbare och säkrare än en pappers-
faktura. Du kan välja att få din faktura digitalt som e-faktura 
eller e-post.

Susanne, Louise och Christoffer, Kundservice

Har du en fråga om bytet till Billogram? 
Kontakta gärna kundservice på 018- 67 84 00 eller 
kundservice@upplandsenerig.se. Du � nner också 
svaren på de vanligaste frågorna på vår hemsida.

Vi fi nns i Uppsala

Välkommen till Bergsbrunnagatan 20

I Uppsala vill vi göra det enkelt för våra kunder och 
blivande kunder att skapa personlig kontakt, 
öka vår tillgänglighet och serviceförmåga. 

Våra öppettider är:
måndag – torsdag kl. 9.00 – 17.00
fredag kl 9.00-16.00

Ulrik, Amanda, Ylva, Sanna och Thomas, Upplands Energi

SolEl värmepump laddbox

Vi är ledande i Uppland på SolEl och värmepumpar och erbjuder 
alltid 100% fossilfria elavtal till alla upplänningar.

SolElsanläggning från ca 75 000 kr med grön teknik avdrag

Installation av bergvärme, luft-vatten, frånluft- och 
luft-luft-värmepump

Service på alla värmepumpar

Laddbox från ca 8000 kr med grön teknik avdrag

•

•

•

•

intresseanmälanintresseanmälan

Elavtal 
alltid
100%

fossilfri 

Upplands Energi upplandsenergi

Bergsbrunnagatan 20 Uppsala
&

Ramsjövägen 46 Björklinge
018 – 67 84 00

kundservice@upplandsenergi.se 

Ansvarig utgivare: Joacim Eronen

KONTAKTA OSS GÄRNA!
Hos oss får du snabba svar och goda 

råd på alla dina frågor och funderingar.


