
Støt dit lokale 
fællesskab

med FynskSupport



Støt dit lokale fællesskab - vi betaler
Energi Fyn er fynboernes energiselskab, og derfor investerer 
vi i det fynske. Som kunde hos Energi Fyn kan du støtte din 
lokale, fynske klub eller forening økonomisk gennem dit 
el- og/eller gasforbrug, uden at det koster dig ekstra. Køber 
du el, gas eller begge dele med FynskSupport, støtter du en 
fynsk klub eller forening efter eget valg.  
Og det er Energi Fyn, der betaler! 

Fordel for alle
Når du tilmelder dig FynskSupport, tager du aktivt stilling til 
dit energikøb og sikrer støtte til en lokal klub eller forening – 
til fordel for alle: 

• Du betaler ikke mere for din el eller gas, men du får lidt 
mere for dine penge – nemlig en god mulighed for at  
støtte dit lokalsamfund. 

• Klubberne får penge i klubkassen efter dit forbrug.  
Og jo flere der vælger FynskSupport, desto flere penge 
giver Energi Fyn. 

• Energi Fyn støtter med FynskSupport det fynske  
klub- og foreningsliv.

Alle kan være med
Du behøver ikke selv at være medlem af en klub eller forening 
for at være med i FynskSupport. Både familie, venner 
og lokale virksomheder kan tilmelde sig, for støtte kan 
foreningslivet på Fyn ikke få nok af. Du betaler det samme 
for din el og gas som ellers, men du får bare lidt mere for 
pengene. Der kan oven i købet være penge at spare på el- og 
gasregningen, fordi priserne i FynskSupport følger markedet. 

Tilmeld dig nu - det er nemt
Det tager kun et par minutter at skifte til FynskSupport. Du 
kan tilmelde dig på www.fynsksupport.dk, hvor du også kan 
læse mere om FynskSupport. Du er også velkommen til at 
ringe til vores Kundecenter på telefon 70 13 19 00.

Værd at vide
• Du får mere for pengene, da Energi Fyn giver 2 øre/kWh el 

og 6 øre/m3 gas til den klub, du har valgt at støtte. 

• Hvis du både er el- og gaskunde, kan du vælge, om den 
samlede støtte skal gå til én klub, eller om du vil støtte to 
forskellige klubber. 

• Du har ingen binding, og abonnementet er det samme, 
som du plejer at betale hos Energi Fyn. 

• Du får el og gas til attraktive markedspriser. 

• Det er gratis at tilmelde sig FynskSupport, uanset hvor i 
landet du bor.

• Der kræves ingen ekstra installationer. Du får din el og gas, 
som du plejer. 

• En typisk husstand bruger årligt 4.000-5.000 kWh el og 
1.500-1.700 m3 gas, hvilket udløser en årlig støtte på  
80-100 kroner for el og 90-100 kroner for gas. 

Støt din lokale klub eller forening, 
når du køber el og gas fra Energi Fyn

EL+GAS



Støt dit lokale fællesskab  
– vi betaler:
 Du støtter med dit el- og/eller gasforbrug 
 Energi Fyn giver 2 øre/kWh el og/eller 6 øre/m3 gas

= ca. 100 kr. til din klub hvert år 



Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Så meget kan 20 nye supportere betyde 
om året for din klub eller forening
For hver ny supporter giver Energi Fyn ca. 100 kr. til  
din klub eller forening hvert år! I 2019 har vi udbetalt  
1,1 millioner kr. fra FynskSupport til de fynske klubber 
og foreninger. Det beløb vil vi gerne mangedoble i 
fremtiden. Vil du også være med?

 eksisterende supportereTilgang af supportere  

2. år 

4.000 kr.
3. år 

6.000 kr.
4. år 

8.000 kr.
5. år 

10.000 kr.
1. år 

2.000 kr.
 

Tilskud



Nyhedsbrev
  Ja tak, jeg har læst betingelserne nedenfor og vil gerne modtage nyheder, information, gode tilbud og konkur-

rencer fra selskaberne i Energi Fyn koncernen pr. telefon, brev og elektroniske medier. Energi Fyn* må gerne kontakte 
mig via telefon (bemærk at samtaler evt. optages og gemmes i henhold til gældende lovgivning), brev og elektroniske 
medier (fx e-mails, sociale medier, sms, mms og app) med henblik på markedsføring af produkter og ydelser fra 
koncernens selskaber samt i forbindelse med gode tilbud, nyhedsbrev, events og konkurrencer. Informationer kan 
videregives til tredjepart, der i samarbejde med Energi Fyn markedsfører koncernens selskaber. Du kan til enhver tid 
framelde dig på tlf. 70 13 19 00 eller på www.energifyn.dk. 

* Energi Fyn inkluderer følgende koncernforbundne selskaber Energi Fyn Holding A/S, Energi Fyn Bredbånd A/S, 
Energi Fyn Handel A/S, Energi Fyn Energibesparelser, Energi Fyn Produktion A/S, Energi Fyn Erhverv A/S og Admini-
strationsservice Fyn A/S. 

Betingelser og vilkår
Din aftale træder i kraft senest en måned efter, at vi har modtaget din tilmelding. Du modtager en kvittering for din 
tilmelding på e-mail.

Pris og abonnement FynskSupport afregnes til her-og-nu-prisen (spotpris). Prisen varierer måned for måned, så du 
er altid sikret den aktuelle markedspris. Som på Energi Fyns øvrige produkter betaler du kun 12,50 kr. i abonnement 
inkl. moms pr. måned for el og 12,50 kr. inkl. moms pr. måned for gas.

Ingen binding Der er ingen binding på aftalen, og den kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til 
den 1. i den efterfølgende måned. Du har ret til at fortryde aftalen, såfremt du giver skriftlig meddelelse herom  
senest 14 dage efter aftalens indgåelse.

Energi Fyn Handel A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 63 17 19 00, energifyn@energifyn.dk, www.energifyn.dk,  
CVR-nr. 25 66 41 32

Aftale om FynskSupport 
Skriv gerne med blokbogstaver. Alle felter skal udfyldes.

Ja tak, jeg vil gerne støtte følgende klub eller forening:

Klubnavn:

  FynskSupportEl           FynskSupportGas

Navn:

Adresse:

Postnr.:  By:

Telefon:

E-mail:

CPR.nr.:

Dato og underskrift:

(hvor måleren sidder)

LAV DIN  AFTALE  I DAG
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