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NYHETER FRÅN UPPLANDS ENERGI – DIN ELLEVERANTÖR

Vi stöttar Jul på Uplands!
Julen är en härlig högtid men
innebär för många ensamhet och
utanförskap.Uplands Nation har
därför sedan 1968 jobbat hårt för
att hemlösa, pensionärer, studenter och barnfamiljer ska få känna
glädje och gemenskap genom
sitt projekt ”Jul på Uplands”.
Över 3000 personer besökte julfirandet och vi hoppas att dessa
dagar blev fyllda av gemenskap,
julgran och underhållning för både
små och stora! Med stor glädje
bidrar vi till ”Jul på Uplands” och
andra lokala organisationer med
ett behjärtansvärt ändamål.

Joacim Eronen, VD Up
plands Energi och Ma
rkus Sjölén
Gustafsson, Förste Kur
ator Uplands Nation

Dags för en uppgradering?
Byt in din gamla luftvärmepump
och utnyttja vårt erbjudande.
Byt in din gamla luftvärmepump mot en ny
Fujitsu NORDIC SLIM 5,7 kW för endast
16 900 kr, monterad och igångkörd med
ROT-avdrag. Nedmontering av din gamla
luftvärmepump samt Vinterpaket bestående av
skärmtak och rostfria vibrationsdämpare ingår.
• Testad och godkänd för
temperaturer ner till -30°C
• 5 års garanti

Priset gäller endast vid inbyte av luftvärmepump, trasig
eller fungerande. Gäller t o m 28 februari 2017 och kan ej
kombineras med andra erbjudanden. Ord pris 18 900:-

sInbyten
j!
kampa

Spara
4 390:-

Nu har Svenskt Kvalitetsindex nya
undersökning om vad ni kunder tycker
om energibolagen i Sverige kommit. Där
betygsätts både de stora internationella
jättebolagen och de lite mindre lokala
företagen, som vi. Resultatet gör oss
mycket glada och ödmjuka då vi får ett
mycket bra omdöme från er, våra kunder.
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Vi är det elbolag i Uppland som har de
nöjdaste kunderna – och det med bred
marginal!
Vi kommer fortsätta vårt arbete med ständig
förbättring och göra våra produkter och vår
service ännu bättre. Vi är glada för att vi har
Upplands mest nöjda kunder och att vi i
dagsläget ligger i det absoluta toppskiktet
i landet – men vårt tydliga mål är att ha
Sveriges mest nöjda kunder.
Du som elkund hos oss har med detta
utskick fått fina erbjudanden från fyra
företag i Uppland. Är du inte elkund hos
oss, tycker jag att du ska bli det!
Vi syns någonstans
i Uppland!
Joacim Eronen,
VD
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Ändrad elskatt

Från 1 januari 2017 höjs elskatten till 29,5 öre.

Viktig förändring för dig som är företagare

Förändringen innebär att du som betalar hela eller delar av din elskatt själv inte längre blir
skattebefriad. Regeringen föreslår en förändring av energiskatten för företagare från och
med 1 januari 2017. Mer information finns på skatteverket.se/nyheterenergiskatter

KONTAKTA OSS GÄRNA!
Hos oss får du snabba svar, ett
bra bemötande och goda råd för
alla dina frågor och funderingar.

Upplands Energi

upplandsenergi

Ansvarig utgivare: Joacim Eronen
Ramsjövägen 46 / 743 63 Björklinge / 018 – 67 84 00 / kundservice@upplandsenergi.se / upplandsenergi.se

komson.se

Upplands nöjdaste kunder!

