
Vælg FællesEl  
– så støtter vi din lokale  
forening, hver gang du  
bruger strøm

Derfor skal du skifte til AURA FællesEl
 ✓ Det koster ikke ekstra – vi betaler for den støtte,  

du giver til din forening
 ✓ Det er nemt at skifte til FællesEl, uanset om du er 

AURA-kunde i forvejen eller ej. Vi klarer alt det praktiske
 ✓ Der ingen binding, og det er gratis at tilmelde sig

Se vilkår og betingelser 
på aura.dk



Sådan tilmelder du dig
Tilmeld eller skift lynhurtigt til AURA FællesEl – også hvis du 
allerede er AURA-kunde. Det tager kun 1 minut!

 ✓ Gå til aura.dk/fallesel eller scan QR-koden
 ✓ Vælg, hvilken forening du vil støtte
 ✓ Udfyld dine kontaktoplysninger
 ✓ Vælg, hvilken dato du ønsker at skifte til FællesEl

Så klarer vi resten – og vi sørger også for at opsige din  
gamle el-aftale.

Har du spørgsmål? Ring på 8792 5544 eller  
skriv til el@aura.dk 

Vælger du AURA, vælger du et energiselskab, der gør mere end bare at forsyne 
dig og din husstand med strøm, fibernet og ladeløsninger til din elbil. Vi sætter 
en stor ære i at levere kundeservice i topklasse og produkter, der er til at forstå 
– og det har vi gjort i mere end 100 år. Vi har en lang tradition for at støtte 
sociale og kulturelle foreninger, klubber og arrangementer gennem forskellige 
partnerskaber og donationer. Vi arbejder desuden innovativt for at fremme grøn 
omstilling og udbredelsen af vedvarende energi, så vi sammen kan komme 
endnu tættere på en bæredygtig fremtid. 

Du vælger – vi betaler
Alle bruger strøm hver eneste dag. Hvorfor ikke kombinere det 
med at støtte din lokale forening? Når du vælger FællesEl fra 
AURA, får du lidt mere for dine penge end ved en almindelig 
el-aftale – uden at det koster dig ekstra. 

For hver kWh strøm du bruger, giver AURA 2 øre til den forening, 
du har valgt at støtte. Det betyder, at 100 tilmeldte private 
FællesEl-husstande hvert år støtter deres lokale forening med 
8.000-10.000 kr. Tilmelder I jer som virksomhed, kan I støtte 
endnu mere!

AURA – Tættere på dig  

Scan QR-kode med  
telefonens kamera


