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NYHETER FRÅN UPPLANDS ENERGI – DIN ELLEVERANTÖR

1-2-3. Så tar du hand
om din värmepump!
1

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

2

Rengör värmepumpens filter med jämna
mellanrum (hur du gör det står i din manual)

3

Se till att utedelens luftintag inte
täpps till av exempelvis löv

Ett Serviceavtal förlänger livslängden
på din värmepump
Låt våra kunniga värmepumpstekniker ta
hand om din värmepump! Förutom att vi kan
värmepumpar utan och innan, håller vi reda
på när det är dags för service. Vi erbjuder
Serviceavtal för alla sorters värmepumpar.

Upplands Energis
värmepumpstea
m:
Martin, Dan och
Erik

För pris och beställning, kontakta oss på 018-67 84 00 eller vp@upplandsenergi.se

Vi stödjer ett ”hem
hemifrån” för familjer
med sjuka barn
Vi brinner för det lokala och för individer och
organisationer som gör något behjärtansvärt
för alla oss i Uppland. Därför är vi glada
att vi kunnat hjälpa Ronald McDonalds
Hus i Uppsala, genom att skänka
dem en elmoped! Huset ligger på
Blåsenhusgatan, nära till både
Akademiska sjukhuset och
Skandionkliniken.
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Det finns idag elhandelsföretag som
använder tveksamma försäljningsmetoder
för att skaffa kunder. Vissa av dem ligger
högt upp på listan över mest anmälda
företag hos Konsumentverket. Nyligen har
Marknadsdomstolen t o m sagt ifrån mot ett
sådant företag och deras telefonförsäljning,
då de varit otydliga med att de kommer
avsluta kundens befintliga elavtal och sedan
ingå nya avtal för kundens räkning. Ett avtal
som är otydligt för kunden, är inte schysst.
För oss är det självklart att avtal sluts på ett
tydligt sätt och att du som kund vet vad du
tackar ja till. I väntan på att lagstiftningen
ska hinna ikapp, har vi därför tillsammans
med vår branschförening påbörjat ett
arbete med att ta fram en certifiering av
elhandelsföretagens säljaktiviteter. Vi kallar
den ”Schysst elhandel”, en trygghet för alla

landets elkunder. Vi återkommer när den är
på plats.
Du som är elkund hos oss har i detta
utskick fått med några fina erbjudanden
från fyra företag i Uppland. Är du inte
elkund hos oss, tycker jag du ska bli det.
Då får du dessutom en elleverantör som
brinner för Uppland – och schyssta elavtal.
Ha en trevlig sommar
- vi ses någonstans
i Uppland!
Joacim Eronen, VD

För varmt eller för kallt inomhus?
Köp en Luft-Luft värmepump från Bosch.
Ställ in önskad temperatur och funktion via fjärrkontrollen,
och få ett ultimat inomhusklimat samtidigt som du
sänker dina energikostnader.
• Luftkonditionering/kyla på sommaren

• Anpassad för nordiskt klimat, levererar
värme vid temperaturer ner till -30°C
• Aktiv luftrengöring
• Låg ljudnivå

Bosch Compress från 19 900 kr
installerat och klart med ROT-avdrag.
BESTÄLL NU! Bosch Tassimo Vivy
kaffemaskin på köpet. Värde ca 1 599 kr.

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

Erbjudandet gäller t o m 31 augusti 2016,
kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Vi arbetar för en Schysst elhandel!

