
Støt din forening med 
AURA FællesEl
Du vælger, vi betaler

AUR A

FællesEl



Vælg selv, hvem du hjælper
Du vælger – vi betaler

Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere 

det med at støtte din lokale forening? Når du 

vælger AURA FællesEl, får du lidt mere for 

pengene – uden at det koster dig ekstra.  

Du støtter en forening efter eget valg, og 

AURA El-handel betaler.

Alle kan være med

Du kan både købe AURA FællesEl til din pri-

vate husstand og til din erhvervsvirksomhed. 

For hver kWh strøm du bruger, giver AURA 

El-handel 2 øre til den forening, du har valgt 

at støtte. Dit elforbrug må dog højst være 

på 100.000 kWh om året. En typisk husstand 

bruger ca. 4.000 – 5.000 kWh om året.

Støtten fortsætter, så længe du køber AURA 

FællesEl.

Hvorfor gør vi det?

Som en del af AURA Energis CSR-politik  

støtter vi det gode frivillige arbejde, som 

foregår i foreninger. AURA FællesEl er en 

rigtig god mulighed for at gøre noget ekstra 

for disse fællesskaber.

Værd at vide:

· Der er ingen binding på produktet, og det er 

gratis at tilmelde sig

· Det koster dig ikke ekstra at købe AURA 

FællesEl

· Det er nemt at skifte fra en anden leve-

randør. AURA El-Handel sørger for alt det 

praktiske

· Du kan tilmelde dig AURA FællesEl, uanset 

hvor i landet du bor

· Du behøver ikke at være medlem af den 

forening, du vil støtte

· Du får strøm til en konkurrencedygtig pris

Vi henviser desuden til vilkår og betingelser 

for elsalg på aura.dk

Så nemt tilmelder du dig

· På aura.dk/FallesEl

· På blanketten på modsatte side

Når du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre mere. 

Vi sørger for at opsige din gamle elaftale og 

starte den nye op.

Har du spørgsmål?
Ring 87 92 55 45 eller skriv til elhandel@aura.dk



Ja tak, jeg vil gerne støtte min forening, og har læst 

og accepteret vilkår og betingelser for elsalg.

Find dem via aura.dk/el-vilkar-og-betingelser

Navn   

Adresse  

Postnr. og by 

CPR-nummer 

Evt. aftagenummer 

Navn på forening  

E-mail  

Telefon  

Underskrift

AURA FællesEl 

Send
kuponen 

i en lukket kuvert til
AURA El-handel, 

 Smedeskovvej 55, 
8464 Galten

Har du spørgsmål?
Ring 87 92 55 45 eller skriv til elhandel@aura.dk



… til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter. Vi støtter 

positive fællesskaber i lokalsamfundet og styrker sociale 

relationer mellem mennesker.

Med AURA FællesEl har du en rigtig god mulighed for at 

gøre noget ekstra i den gode sags tjeneste.

AURA El-handel 
bidrager


