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ENERGI TIL HANDLING...

Jeg ønsker at støtte foreningen: 

Når vi har kontaktet dig og indgået en aftale, sender vi herefter en ordrebekræftelse med betingelser, 
som du kan læse på sef.dk/supportenergi. Der er ingen binding og du har 14 dages fortrydelsesret.

Jeg ønsker at blive kontaktet vedr.: og/ellerEl Naturgas

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

E-Mail:

Telefonnr.: 

Bemærkninger:

Dato og underskrift:

Ja tak, Jeg vil gerne modtage nyhedsbreve, information, konkurrencer og tilbud om energi,
 energibesparelser, fibernet og relaterede produkter fra SEF via telefon og email.

Støt din forening
med SupportEnergi...
Støt din forening gennem SupportEnergi, så får I flere penge til nye aktiviteter.

Hvis du tilmelder dig SupportEnergi, får du el og naturgas og støtter automatisk 
med gennemsnitlig kr. 100,- på el og kr. 150,- på naturgas pr. år. Læs mere på 
www.sef.dk/supportenergi eller bliv ringet op ved at udfylde bagsiden.

Udfyld og tilkendegiv 
hvilken forening du ønsker 
at støtte med SupportEnergi…
Udfyld nedenstående og giv den til din forening, som sender 
den ind til os - vi kontakter dig herefter…
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VÆLG SUPPORTENERGI...
så støtter vi sammen din klub, forening eller et formål efter dit valg med et økonomisk bidrag.

Som kunde i SEF Energi kan du vælge SupportEnergi. Det er nemt og hurtigt, 
og på den måde er du med til at støtte lige præcis den klub, forening eller det 
formål, som du synes fortjener økonomisk støtte fra SEF Energi. 

Alle vinder med SupportEnergi. Du får el og naturgas til attraktive 
priser, og den valgte forening, klub eller formål får træningstrøjer, 
redskaber eller penge til andre aktiviteter.

Tilmeld dig SupportEnergi - El og Naturgas 
eller bare én af dem hos SEF
SupportEnergi er for alle - også nye kunder - hos SEF Energi. 
Det er din unikke mulighed for at være med til at støtte lige præcis 
den klub, forening eller det formål, du brænder for. 

• Bidraget til netop din klub, forening eller valgte formål vokser, 
når du bruger el og naturgas

• Med din personlige støtte er du med til at rejse ekstra midler til nye 
og spændende tiltag

• Du skaffer ca. 250* kr. om året, som kan anvendes til fx årets træningslejr,
nye medlemsaktiviteter eller andre ting

• Din klub, forening eller det valgte formål kan ligge hvor som helst i Danmark

• Du får naturligvis el og naturgas til attraktive priser, og der er ingen binding,
så du kan altid skifte til et andet produkt

• Ved årsskiftet har du mulighed for at støtte en ny forening, klub eller
andre gode formål

Bestil og læs mere på 
www.sef.dk/supportenergi
Her kan du også se listen over tilmeldte klubber og foreninger.

Hvis den klub, forening eller det formål, du ønsker at støtte, ikke er på listen, 
så gå på sef.dk/supportenergi og fortæl os, hvem du ønsker skal modtage støtte. 
Herefter tager vi kontakt med henblik på at få en samarbejdsaftale på 
el og/eller naturgas.

Selv om du ikke er medlem af en klub eller forening, kan du sagtens støtte 
alligevel - men husk, hver husstand kan kun støtte én klub eller forening
ad gangen - pr. produkt.

* Dit forbrug af el og naturgas betyder, at SEF støtter en forening med ca. 100 kr. årligt ved et el-forbrug 
på 5.000 kWh og med 150 kr. årligt ved et gasforbrug på 1.500 m3. Læs mere på sef.dk/supportenergi.

SEF Energi engagerer sig i dit lokalområde. Vi ønsker at gøre en mærkbar forskel, lige dér 
hvor vores kunder bor, er aktive og har deres fritidsinteresser. Derfor tilbyder vi SupportEnergi.

Vi er beliggende på Sydfyn og har leveret el til kunderne siden 1906. Besøg SEF Energi på 
sef.dk. Her kan du læse meget mere om el, naturgas og vores andre produkter samt om 
hele virksomheden SEF A/S.


