
Eniig Energi A/S
Over Bækken 6 · 9000 Aalborg
Tlf.: 7015 1670  · Fax: 7015 1669

Viggo Dalsgaard
Mercedita Gudvardarson
Fjordvænget 29
8832 Skals

Kundenr. 1205753
Internetkode 0hku9c
Installationsnummer 1600057
Fakturanummer 160005701001
Aftagenummer 13160622381
Fakturadato 11.05.2017
Betalingsdato 02.06.2017
Side 1 af 38832

Aconto 01.04.2017 - 30.06.2017
Fjordvænget 29, 8832 Skals

I alt inkl. moms
El, rate 2 af 4 1.468,20 Kr.
Aconto i alt 1.468,20 Kr.

I alt trækkes via Betalingsservice den 02.06.2017 1.468,20 Kr.

På de næste sider kan du se, hvordan acontoraten er beregnet.

Du finder det hele på Mit Eniig (mit.eniig.dk)
Du kan f.eks. se dine energiregninger og følge dit elforbrug. Du kan også tilmelde dig E-kommunikation og få din
faktura sendt direkte til din indbakke. Og tilmelder du dig vores månedlige nyhedsmail, er du altid blandt de første, der
hører fra os, når vi har gode tilbud.

Du finder Mit Eniig på forsiden af eniig.dk, hvor du kan logge dig ind med dit kundenummer og din internetkode
(se oplysningerne øverst på denne side) eller via NemID.

På denne regning kan du...
på sidste side finde mere information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du f.eks. skal flytte, har elvarme eller ønsker
at ændre den måde, du betaler din energiregning på. Finder du ikke det, du søger, eller har du brug for personlig betjening
fra vores kundeservice, så kontakt os på 7015 1670 eller energi@eniig.dk.

-
Din kontrakt: EM DK1 PuljeEl. Pris skifter hvert kvartal. Kontrakten udløber den: Fortløbende

Ønsker du en specificeret regning, skal du kontakte vores kundeservice.

Jens Jensen
Jensvej 99
Jensby

999999
999999
999999

1111111111
999999999

Jensvej 99, Jensby



Eniig Energi A/S
Over Bækken 6 · 9000 Aalborg · Tlf.: 7015 1670  · Fax: 7015 1669
Mail: energi@eniig.dk - CVR-nr.: 37 82 72 31

Side 2 af 3
Sådan er acontoraten beregnet for perioden 01.04.2017 - 30.06.2017

Fjordvænget 29, 8832 Skals
Det forventede forbrug er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug.

El
Eniig Energi A/S, CVR-nr.: 37 82 72 31
- betaling for levering af el Inkl. moms
Abonnement, Eniig Energi 37,50 Kr.
Abonnement, netselskab 92,19 Kr.
Pulje El 659 kWh a 0,3306 Kr. 217,87 Kr.
Transportbetaling samt PSO-afgift og elafgift 659 kWh a 1,7005 Kr. 1.120,65 Kr.
I alt Eniig Energi A/S 1.468,20 Kr.
Moms udgør heraf  Kr. 293,64

Gennemsnitspris ekskl. abonnement 2,03 Kr./kWh - inkl. moms

Aconto i alt, el 1.468,20 Kr.

Ønsker du en specificeret regning, skal du kontakte vores kundeservice.

Jensvej 99, Jensby



Eniig Energi A/S
Over Bækken 6 · 9000 Aalborg · Tlf.: 7015 1670  · Fax: 7015 1669
Mail: energi@eniig.dk - CVR-nr.: 37 82 72 31

Side 3 af 3Yderligere information
1. Hvis du skal flytte
Når du flytter, skal du aflæse din måler og kontakte Eniig Energi. Vores kundeservice kan hjælpe dig med at flytte din
aftale til din nye adresse. Du skal også melde flytning i forbindelse med skilsmisse, flytning fra et bofællesskab eller
lignende. I forbindelse med til-/fraflytningen vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nr. eller CVR-nr. Dette er et lovkrav,
der er trådt i kraft i forbindelse med de markedsregler, der blev indført den 1. april 2016. Det er vigtigt, at du melder flytning
i rette tid, da du hæfter for forbrug og abonnement, indtil måleren er aflæst. Bemærk, at kravet om oplysning af CPR-nr.
og CVR-nr. gælder for både den adresse du flytter til og for den nye kunde, der flytter ind på nuværende leveringsadresse.

2. Find den betalingsform, der passer dig
Afhængig af hvordan du vælger at betale din elregning, bliver den pålagt et betalingsgebyr. Nedenfor finder du en
oversigt over de forskellige betalingsformer og det gebyr, der følger med:

Betaling via Betalingsservice eller Leverandørservice:                                                                              10 kr. inkl. moms
Fremsendelse af elektronisk faktura via OIO:                                                                                            10 kr. inkl. moms
Fremsendelse af faktura med indbetalingskort pr. post:                                                                             50 kr. inkl. moms
Modtagelse af betaling via bankoverførsel eller på vores kontor                                                                50 kr. inkl. moms

Den billigste betalingsform er, hvis du modtager din faktura via mail, og selv betaler den via Netbank. Det er gratis! Du
kan gratis tilmelde dig E-kommunikation på mit.eniig.dk

Husk, at hvis du i dag betaler via Betalingsservice, skal du selv afmelde betalingsaftalen for at spare gebyret.

3. Restance
Overholdes rettidig betaling ikke, vil der blive fremsendt betalingspåmindelser, som pålægges et gebyr, samtidig med
at der tilskrives renter svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 %. En misligholdelse af betalingsbetingelsen kan
medføre en kreditvurdering af kundeforholdet og mulighed for krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig leverance.

4. Til dig, der har elvarme
Alle privatkunder, der bruger elvarme som hovedopvarmningskilde til sin helårsbolig, kan få reduktion i elafgiften af det
forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Dette gælder også, hvis du har jordvarme eller varmepumpe som hoved-
opvarmningskilde. Med virkning fra den 1. april 2016 er der ændret i måden, hvorpå den reducerede elafgift beregnes og
præsenteres på elregningen.
Hvis du har modtaget reduktion i elafgiften, men betingelsen for reduktionen ikke længere er til stede, skal du kontakte
vores kundeservice.

5. Vigtig information, hvis du er momsregistreret
Acontotillæg for levering af energi er en acontoopkrævning af afgifter. Har din virksomhed mulighed for fradrag af afgifter,
vil vi gøre dig opmærksom på, at du ikke kan bruge acontotillægget til indberetning til SKAT. Den endelige afgiftsopgørelse
vil fremgå af din elregning, så snart vi har modtaget måleraflæsning fra dit netselskab.

6. Spørgsmål
Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål på eniig.dk. Her kan du også kontakte os, hvis du 
ikke fandt svar på dit spørgsmål. På Mit Eniig kan du se dine elregninger, følge dit forbrug, registrere dine måler-
aflæsninger samt melde flytning. Du logger ind på siden med kundenummer og internetkode (se øverst på side 1) eller
NemID.

Eniig Energis åbningstider: Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00, torsdag kl. 08.00-16.30 og fredag kl. 08.00-15.00.

Du er også velkommen til at ringe til kundeservice. Vi bestræber os på at besvare dit opkald så hurtigt som muligt. Er der
travlhed på telefonen, kan du bestille et opkald fra os, hvis du foretrækker det.

7. Hvem er Eniig Energi
Eniig Energi er et resultat af fusionen mellem Energinord, EnergiMidt og HEF.

I dag leverer vi el, naturgas og/eller energirådgivning til mere end 365.000 kunder i hele Danmark i segmenterne privat,
offentlig og erhverv. Vi er desuden medejer af Energi Danmark, som er markedsleder inden for handel med el i Danmark.
Sammenlagt gør det os til en af Danmarks absolut største leverandører af energi. Men bare rolig - vi er stadig dit lokale
energiselskab, der har fokus på kundeservice i absolut topklasse. Det har ikke ændret sig!


