
 

 

 
 

Det kræver energi  

at score kassen 

- støt I.K.Rosendal - klubberne med 

ForeningsEl fra Energi Nord 

Tilmeld dig ForeningsEl fra Energi Nord, og støt os med to 

øre, hver gang du bruger en kWh.  

200 husstande med ForeningsEl vil give mellem 16-20.000 

kroner om året lige ned i foreningskassen til gavn for 

foreningens arbejde – endda uden at du/I betaler en merpris. 

For det er Energi Nord, der er sponsor på de mange gange 

to øre. 

Støt ved at tilmelde dig ForeningsEl – og ved at sprede 

budskabet til bedsteforældre, onkler, tanter, tilskuere, venner 

og naboer. For alle har mulighed for at støtte din forening 

med ForeningsEl – uanset om de er medlemmer eller ej, 

samt ligegyldig, hvor i landet de bor. Bare de har lyst til at 

hjælpe os med at score kassen.  

 

Foreningen gør gerne arbejdet for dig. 

Udfyld tilmeldingsoplysningerne i skemaet,  

så tilmelder vi dig helt automatisk. 

Navn: 

 Installationsadresse: 

   

 
 
Postnr. & By: 

 Telefon: 

 
E-mail: 

 

 



 

 

   
 

Det er let at skifte til ForeningsEl. Du skal blot udfylde et 

skema enten her, på foreningens – eller Energi Nords 

hjemmeside, så klarer Energi Nord resten. 

 

Du vil efterfølgende modtage et velkomstbrev, hvor der bliver 

gjort opmærksom på, at du har 14 dages fortrydelsesret. 

 

I det nordjyske har Energi Nord 230.000 elkunder, så bor du i 

Nordjylland er du typisk allerede Energi Nord kunde i forvejen. 

Så hvorfor ikke vælge det produkt, der har vist sig at være 

det bedste. Hvis du bor uden for Nordjyllland, er der typisk 

gode penge at spare på at vælge ForeningsEl som produkt og 

Energi Nord som leverandør af dit elforbrug. 

 

Tilmeld dit fritidshus, din private adresse eller din virksomhed. 

Dog må virksomheden ikke forbruge mere end 100.000 kWh. 

For virksomheder over 100.000 kWh kontakt SIH,  

Johannes Holm Iversen på mail: jhi@kabelmail.dk . 
 

Med ForeningsEl viser Energi Nord igen deres sociale 

ansvar med et sponsorat på typisk 80-100 kr. pr. 

husstand, der tilmeldes gennem en forening.  

 

El er i dag noget, som energiselskaber handler på 

internationale elbørser, og til ForeningsEl køber vi ind til 

variabel pris, som fastsættes fra måned til måned.  

 

ForeningsEl er et godt alternativ til vores andre produkter 

som f.eks. KvartalsPris og MarkedsEl. 

 

ForeningsEl er baseret på en spot pris. Godt købmandsskab 

har, set over tid, gjort dette produkt til vores mest attraktive 

valg. 

 

ForeningsEl er desuden meget konkurrencedygtigt, da Energi 

Nord har bevist, at de er blandt de billigste energiselskab i 

Danmark. 

 

Så alle er vindere med ForeningsEl. 

 

Der er kun binding på ForeningsEl i løbende måned + 30 

dage, hvis du skulle fortryde. Energi Nord samler kun på 

tilfredse kunder. 

 

Alle er vindere  

med ForeningsEl 
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