
Skal vi 
sammen gøre 
erhvervslivet 
grønnere?

Vi hjælper din 
virksomhed med 
at optimere 
energien og spare 
på bundlinjen 
med bæredygtige 
løsninger og 
rådgivning fra 
dygtige fagfolk med 
stort know-how.



Grøn og CO2-neutral elaftale
Hos os er grøn strøm en fast del af alle 
vores energiprodukter. Det betyder, at du 
kan dække din virksomheds elforbrug med 
strøm fra vedvarende energikilder. På den 
måde er du som kunde med til at sikre, at 
en større mængde el i det danske elnet 
kommer fra vedvarende energikilder.

Én samlet løsning til opladning af elbiler
Hjælp dine kunder, gæster og med-
arbejdere med at oplade deres elbil. Med 
en samlet aftale hos os, sørger vi for 
ladestandere, elinstallation og service. Og 
din virksomhed får en grønnere profil.

Klimavenlig opvarmning
For virksomheder uden for et fjernvarme-
område, vil en varmepumpe på abonne-
ment være en økonomisk, bæredygtig 
og miljørigtig løsning, hvis du ønsker at 
reducere din varmeregning og dit CO2-
udslip.

Optimér energiforbruget
Hvad enten din virksomhed ønsker at 
spare på energien, som del af den 
grønne omstilling, eller du vil spare på 
energien for at forbedre økonomien, så er 
der stort set altid et energipotentiale. 

Stabil hjemmearbejdsplads
Med medarbejderbredbånd giver du en 
driftssikker løsning til dine ansatte, der 
har behov for fleksibiliteten til at kunne 
arbejde hjemmefra og stadig være 
produktive.

Erhvervsservice til elkunder
Med vores erhvervsteam er det endnu 
nemmere for dig, som elkunde, at komme 
i kontakt med os. Vi hjælper blandt 
andet med forbrugsoplysninger, tilmelding 
til samlefaktura, spørgsmål til faktura, 
flytning og flytteopgørelser mv.

Brug energien 
smart og spar på 

bundlinjen



En af vores tids allervigtigste fælles opgaver er omstillingen 
til vedvarende og grøn energi. Det er nødvendigt for 
at sikre et bæredygtigt samfund. Opdag dine grønne 

muligheder lige her.

Hos EWII sikrer vi dig den bedste 
grønne elaftale i forhold til din 

virksomheds behov og forbrug af el. Og 
vi administrerer porteføljen for dig.

Vi hjælper med at synliggøre din 
virksomheds energiforbrug og samtidig  
identificere energipotentialet, så du ved, 
hvor der skal gøres en indsats og hvor 

der kan spares.

Altid gode elpriser Find energipotentialet

Om din virksomhed har brug for en 
eller flere lademuligheder til opladning 
af elbiler, så har vi løsningen der passer 

til dit behov. 

Med en aftale om medarbejder-
bredbånd, sørger vi for det praktiske. 

Du får en samlet regning, og vi 
koordinerer med de selskaber, som 

leverer til medarbejdere uden for vores 
område.

Nem opladning af elbiler Nemt og stabilt internet

Med en varmepumpe på abonnement 
får din virksomhed en driftssikker og 
CO2-neutral varmeløsning. Du slipper 

for drift, vedligehold og nedetid.

Har du spørgsmål til vores produkter 
eller ydelser? Eller har brug for hjælp, 

så tøv ikke med at kontakte os. Vi 
hjælper gerne.

Nem og grøn varme Personlig kontakt



Ring eller skriv til os

Skal vi hjælpe dig?

73 63 30 10 
energisalg@ewii.dk

Kokbjerg 30 • 6000 Kolding • CVR. 28297947 • 73 63 30 10 • ewii.dk/erhverv
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