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Støt dit lokale  
fællesskab med 
FynskSupport

—  energifyn.dk/fynsksupport
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Betingelser og vilkår 
Dato for opstart af din aftale vil fremgå af din ordrebekræftelse. Du modtager en ordrebekræftelse for din 
tilmelding på e-mail, hvor vi vedhæfter vores leveringsbetingelser.

Pris og abonnement 
FynskSupport afregnes til en variabel pris. FynskSupportEl er klimavenlig el, som afregnes til den aktuelle pris på 
elmarkedet time for time. Prisen på FynskSupportGas reguleres månedligt. Som på Energi Fyns øvrige produkter 
betaler du kun 15,- kr. i abonnement inkl. moms pr. måned for el og 15,- 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. Skulle du fortryde du aftalen, har du ret til at opsige den ved at skrive til os senest 14 dage 
efter indgåelsen.

Få aktuelle og relevante informationer fra Energi Fyn
  Jeg giver samtykke til at modtage tilbud fra Energi Fyn og koncernforbundne selskaber  

(Energi Fyn Holding A/S, Energi Fyn Handel A/S, Gasel A/S, Energi Fyn Energihandel A/S og Energi Fyn Bredbånd A/S) 
inden for disse selskabers produktsortiment. Tilbuddene må sendes til mig via e-mail, brev, telefon og sms.  
Jeg accepterer også, at Energi Fyn bruger min e-mail til målrettet annoncering på øvrige medier. 

Mit samtykke giver Energi Fyn tilladelse til at behandle mine personoplysninger. Jeg kan til enhver tid 
trække samtykket tilbage på tlf. 70 13 19 00 eller på www.energifyn.dk. I vores persondatapolitik på 
energifyn.dk kan du læse mere om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

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

Klubnavn:

  FynskSupportEl           FynskSupportGas

Navn:

Adresse:

Postnr.:  By:

Telefon:

E-mail:

CPR.nr.:

Dato og underskrift:

(hvor måleren sidder)

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 
support 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 
ovenikøbet være penge at spare på 
el- og gasregningen, fordi priserne i 
FynskSupport følger markedet.

Du er også velkommen til at ringe til vores Kundecenter på telefon 70 13 19 00

Lav 
din aftale

i dag

Værd at vide
— Energi Fyn giver 2 øre/kWh el og 6 øre/m3 gas 

til den klub, du har valgt at støtte – uden at det 
koster dig ekstra.

— 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 klimavenlig el og gas til løbende 
markedspriser.

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

— FynskSupport kræver ingen særlige 
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.

Alle kan 
være med

Skriv gerne med 
blokbogstaver. 

Alle felter skal 
udfyldes.

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

Klimavenlig el

Lad GF Forsikring  
støtte din lokale 
forening med 300 kr.*

Fynsk Support samarbejder med GF 
Forsikring. GF Fyn giver 300 kr. til din 
valgte klub/forening, hvis du blot siger 
ja til et uforpligtende forsikringstjek.

*Bemærk! Gælder ikke allerede-
medlemmer i GF Forsikring.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk af GF Fyn


