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Till boende i Brf Hästhoven 2

Erbjudande - elleveranser via din bostadsrättsförening
Brf Hästhoven 2 har tecknat elavtal ”Boo-portföljen” med Boo Energi gällande elleveranser för elen
till alla allmänna utrymmen, så som trapphus och förrådsutrymmen mm.
Överenskommelsen är positiv för er som boende i Brf Hästhoven 2 då ni har möjlighet att ta del av överenskomna
villkor och förmåner enligt nedan. För att teckna förmånligt avtal anger ni kod BRF37 på booenergi.se/teckna-elavtal.
Boo Energi har funnits i snart 100 år och är måna om våra kunder. I 2017 års kundnöjdhetsmätning, där över 50
energibolag deltog, hamnade vi återigen i toppskiktet och blev tilldelade utmärkelsen Mycket väl godkänt.
Vi lever väl upp till vårt kundlöfte Miljömärkt el till ett utmärkt pris!
o Vi säljer 100% Miljömärkt el till alla våra kunder. 29,5% vindkraft och 70,5% vattenkraft år 2016.
o Vi levererar tydligt redovisade priser med låga marginaler, där du som kund väljer den priskonstruktion som
passar dig bäst.
Bli din egen energikälla och träna ner din elräkning! En världsnyhet där Boo Energi är först ut med att låta sina
kunder tillgodoräkna de kalorier som bränns genom fysisk aktivitet, och sedan räkna av dessa som en hälsorabatt på sin
elräkning. 860 kcal = 1 kWh! Upp till fem personer per hushåll kan hjälpas åt att bli hushållets egna energikällor! Ladda
ner appen E2E Boo Energi och följ instruktionerna. Läs även på booenergi.se / E2E.
Överenskomna rabatter gäller även för alla boende i er bostadsrättsförening. Gå in på booenergi.se/teckna-elavtal,
skriv in ert postnummer och ange BRF37 i kampanjkodfältet, så räknas rabatten av från gällande listpris.
Avtalade rabattnivåer ger alla medlemmar möjlighet att ta del av avtalet, oavsett när hushållets nuvarande elavtal löper ut.
o Boo-portföljen:
-0,8 öre/kWh exkl moms (1,00 öre/kWh inkl moms)
o Bundet pris:
-0,6 öre/kWh exkl moms (0,75 öre/kWh inkl moms)
o Rörligt pris:
-0,6 öre/kWh exkl moms (0,75 öre/kWh inkl moms)
”Extra energi till rätt plats” är Boo Energis fond med syftet att ge så många som möjligt av våra kunder chansen att
utöva sitt intresse och få ta del av föreningslivet. Ansök om allt från egna medlemsavgifter och utrustning till lagets
teambuilding och andra givande event. Vår fond ger skillnad och vi fortsätter stötta föreningslivet och känslan av tillhörighet.
Boo-portföljen

Bundet elpris

En sorts blandning mellan bundet och
rörligt elpris, där ni får ett budgeterbart,
långsiktigt och bra elpris med låga priser
över tid. Ni behöver aldrig omförhandla
avtalet och som konsument har ni alltid tre
månaders löpande uppsägningstid.

När du vill ha koll på vad
du betalar per kWh
under en förbestämd
tidsperiod (1 - 3 år).
Budgeterbart.

Rörligt elpris
När du vill ha nytt elpris varje månad
baserat på elbörsens spotpriser. Stora
prisvariationer kan förekomma. Rörligt
elpris är inte budgeterbart då priset
fastställs efter månadens slut.

För att teckna elavtal och ta del av alla förmåner:
Kontakta vår kundservice så hjälper de dig, eller gå in på booenergi.se/teckna-elavtal. Ange kod BRF37 för att få
avtalade rabatter. Ni kan även läsa mer om våra olika prisprodukter på www.booenergi.se/vara-elavtal.
Bästa hälsningar
Boo Energi
Kontaktuppgifter kundservice: Telefon: 08-747 51 70; E-post: post@booenergi.se
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