
Energifakturan är den minst ifrågasatta fakturan för man tror inte 
man kan påverka mer än kWh-priset.
 
De som har ett effektabonnemang (normala fall över 80A) får effektavgifter 
när man toppar i sin förbrukning. Det är de här kostnaderna som är stora 
och som man kan påverka.

Vi hjälper Er att förstå hur ni debiteras och vad ni kan  
påverka, genom: 
 
 
	 Tomgångseffektsgenomgång 

 Vad kostar det när du inte är där? 
 
	 Abonnemangskontroll 

 Betalar du för rätt abonnemangsform? 
 
	 Effekttoppsanalys 

 Vilka dyra effekttoppar debiteras du varje månad?

”Besparingspotential på 10 - 15% av  
våra totala energikostnader hittades  
och analyserna gav oss kunskap för  
vårt fortsatta energiarbete.”

TOMAS ENOCKSSON, CEO, EMAB

Abonnemangsanalys - vi hjälper dig 
att få en korrekt faktura till ett lägre pris

Energikoll

Pris: 4.400 kr/abonnemang* 
* gäller oavsett energiabonnemang eller avtal 



elajo.seFör framtidens Sverige

Önskar ni mer information eller vill ha hjälp och 
rådgivning så hjälper vi er hela vägen. Vi har god 
kunskap om gällande lag. Kontakta ditt närmaste 
Elajokontor!

Genomgången ger Er en förståelse för hur er energiåtgång ser ut samt vilka  
rekommenderade åtgärder som kan sänka Era energikostnader. 
 

Det man vet kan man påverka

Var smart, samla ännu fler av 
dina system i samma plattform 
för en effektivare och enklare 
vardag.

Kontakta oss för offert

SystemOne
Med Smart Elkoll fördelas effekt- 
uttaget av el över tid genom att 
koppla ner enheter i anläggning-
en som inte behövs för att hålla 
produktionen igång just då, till 
exempel värmepumpar,ventila-
tion och laddstolpar till bilar.

Sänker dina effektavgifter  
med 15 - 30% 

Smart Elkoll
Vi paketerar alla tjänster och all 
service som rör din anläggning. 
Via ett telefonnummer löser du 
allt från snöskottning och städ 
till säkerhet, automation och 
energiövervakning.

Pris från 1.995 kr/mån

Teknisk FM

Fler smarta tjänster från Elajo
Vi analyserar och ger dig råd om hur du kan spara både tid och pengar med våra smarta 
lösningar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens - och vet att nästan alla verksamheter 
går att optimera.

Detta erbjudande är giltigt t o m 2022-12-31


