
Få byggestrøm fra AURA El-handel 
- så har I altid energi til jeres byggeri

Se mere på næste side
Ring til os på 87 92 55 45  
eller skriv på elhandel@aura.dk

I får:

· Et dedikeret team med hurtig responstid

· En lettere vej til strøm til jeres byggeprojekter

· Hurtigere udlevering af byggestrømsmålere fra  
jeres lokale net- og distributionsselskab

· En konkurrencedygtig elpris

· Mindre administration, og derved sparer I tid 

En byggestrømsaftale med AURA El-handel sikrer jer strøm helt fra byggeriets start.  
I får en fast el-handler til alle jeres byggerier, hvilket sparer jer tid og gør, at I ikke bliver 
opholdt af at vente på elmålere. Samtidig får I en konkurrencedygtig elpris. 

Få en kortere  
process, når I skal 

have elmålere til jeres 
byggeri
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Referencer

”Selv om AURA er en stor virksomhed, så føler vi 
os på ingen måde, som bare én kunde i en række af 
mange. Gennem AURAs byggestrøms-team, har vi 
personlige relationer til medarbejderne, som ken-
der os og den måde, vi plejer at gøre tingene på. 

Vi kan lave specielle aftaler, som passer til os og 
vores virksomhed, og vi er aldrig i tvivl om, at vores 
aftaler bliver overholdt.”

 Gitte Gertsen, Vibe Huse 

Reglerne på elmarkedet gør udlevering 
af byggestrømsmålere til en lang process 
Ifølge reglerne på elmarkedet skal bygherrer,  
installatører eller deres kunder vælge en elhandler, 
før de kan få strøm. 

Jo før der bliver lavet en elaftale, jo før kan 
el-netselskabet behandle sagen og derefter  
udlevere en måler. 

Med en byggestrømsaftale fra AURA El-handel bli-
ve ventetiden minimeret, fordi vi sikre jer en korte-
re proces for at få elmålerene udleveret. 
 

”Vi sætter stor pris på vores samarbejde med 
AURA. Vi ved altid, hvem vi skal kontakte, og 
vi får fat i de samme kompetente medarbej-
dere, som vi kender og som kender os og vo-
res behov.

Når vi har brug for strøm med kort varsel op-
lever vi, at AURA gør alt i deres magt for, at vi 
hurtigt får en elaftale og kan komme i gang.” 

 Kim E. Schustin, CG Jensen 


