Vil du spare penge på el-regningen?
Der er hård konkurrence om kunderne på el-markedet. Det har betydet, at nogle energiselskaber benytter sig af vildledende og uærlige salgsmetoder. Hos Centrovice anbefaler vi,
at du selv tager kontakt til en seriøs el-udbyder, hvis du er interesseret i at få et tilbud eller
indgå en aftale om dit elforbrug.
Få uvildig energirådgivning
Centrovice tilbyder uvildig energirådgivning vedrørende dit elforbrug. Kontakt energirådgiver
Søren Warberg, hvis du har spørgsmål om elpriser eller –aftaler.

Lars Iversen: Jeg har aldrig taget mit strømforbrug alvorligt nok
”Jeg bliver tit ringet op af el-sælgere, som påstår at de kan spare mig for en masse penge. Men det
er svært at gennemskue, om man får den rigtige pris, og jeg har aldrig taget mit strømforbrug alvorligt
nok til at gøre noget ved det, så jeg bad Centrovices nye energirådgiver Søren Warberg om at se på
mit el-forbrug.
Med min gamle aftale betalte jeg et gennemsnit af dagsprisen pr. kWh. Men Søren gennemgik elforbruget i stalden og forklarede, at to af vores tre daglige malkninger ligger uden for den periode, hvor
strømmen er dyrest. Nemlig timerne fra 7 til 16, hvor resten af Danmark er på arbejde. Det betyder, at
der er penge at spare ved at skifte til en spot-pris-aftale.
Rådgivning sparede mig 7.000 kr. om året
Søren skaffede mig en aftale, der var 3,5 øre billigere pr. kWh, end den, jeg netop havde fået tilbudt. I
2014 brugte vi 200.000 kWh i stalden, så det er en besparelse på 7.000 kr. om året.
Nu holder Søren øje med el-priserne for mig, og det er rart at vide, at han
sørger for, at jeg har en el-aftale, der matcher behovet i stalden. De fleste
mælkeproducenter har et stort el-forbrug i forbindelse med malkning og
mælkekøling, så der er god fornuft i at få kigget tingene efter i sømmene og
lagt en strategi for, hvor man køber sin el”.
Lars Iversen, bestyrelsesmedl. og mælkeproducent
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