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Vi bryr oss om våra kunder
Vi är det uppländska energiföretaget som
gör sitt yttersta för att göra våra kunder
nöjda. Vi tror att energileveranser och
energiprodukter handlar lite mer om än
”kilowatttimmar”. Vi tror på relationer
och att våra kunder har förtroende för
vårt företag och hur vi agerar. Du som
kund är viktig för oss och vi månar om
dig.
I energibranschen ﬁnns företag som
försöker skaffa kunder via telefonförsäljning. Relativt ofta vänder sig
dessa kunder sedan till oss och är lite
fundersamma över sin energiaffär och
ibland kan det också känna sig lurade.
Kontakta gärna vår kundservice om du
har blivit drabbad.

Vi ﬁrar snart 100 år och mycket har hänt
sedan företaget grundades, med elens
hjälp kan vi numera sprida information
digitalt. I linje med vårt miljötänk att ni
kunder nu efterfrågar en enklare faktura
hantering erbjuder vi framöver fakturor
via Kivra.
Vi ses någonstans
i Uppland!
Joacim Eronen, VD

Smidig och säker tillgång till din post
Från och med 1 november är Upplands Energi
ansluten till Kivra och du kan få dina fakturor från
oss digitalt. Kivra är en tjänst för digital post från
företag och myndigheter. Läs mer om Kivra och
anslut dig på www.kivra.com

Vi stödjer lokala
eldsjälar och föreningar
Upplands Energi brinner för det lokala, för individer
och organisationer som ﬁnns där för barn och ungdomar. Därför är vi glada att ha varit en del av Pelle
Svanslös cykeldag som gick av stapeln tidigare i
år. Pelle Svanslös cykeldag har traﬁkkunskap och
säkerhet i fokus och drivs ideellt av föräldrar.

Dags att ta hand om din värmepump
1

Torka då och då av damm och smuts från
inne- och utedelen med en fuktig trasa

2

Rengör värmepumpens ﬁlter med jämna
mellanrum ( se din manual för instruktion)

3

Se till att utedelens luftintag inte täpps
till av till exempel löv

4

Skydda gärna din värmepump mot väder,
vind och nederbörd med ett värmepumpstak
eller värmepumpsskydd

Ett Serviceavtal förlänger livslängden på din värmepump
Låt våra kunniga värmepumpstekniker ta hand om din värmepump med ett Serviceavtal där
en årlig kontroll och översyn ingår. Vi erbjuder Serviceavtal för alla sorters värmepumpar. För
pris och beställning kontakta oss på 018-67 84 00 eller på kundservice@upplandsenergi.se

Telefonförsäljning
Är du en av många som har blivit uppringd
av en telefonförsäljare och tackat ja till ett
elavtal som du egentligen inte vill ha?
Tidigare krav på nya regler och lagändring
kring telefonförsäljning för att värna om
kunderna har blivit fördröjd och tillsvidare
kan telefonförsäljning med otydliga avtal

fortsätta. Upplands Energi stödjer självklart
Konsumentverkets arbete fullt ut och vårt
tips är att du som kund alltid anmäler vilseledande försäljning till Konsumentverket.
Har du frågor eller blivit drabbad? Kontakta
gärna vår Kundservice på 018-67 84 00.

Tänk på detta vid telefonförsäljning
Du har 14 dagars ångerrätt när du köper
en produkt eller tjänst på telefonen
Tacka aldrig ja till någonting utan att
du är helt säker på vad du säger ja till

KONTAKTA OSS GÄRNA!
Hos oss får du snabba
svar och goda råd på alla
dina frågor och funderingar.

Du kan minska mängden telefonförsäljning
genom att spärra ditt nummer hos NIX-telefon
Telefonnumret dit är: 0722-28 00 00 för mer
information besök: nixtelefon.org
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