
Vi tilbyder 
services inden for 
administration, 
belysning, el, 
fiberbredbånd, 
varme og 
indeklima til din 
udlejningsejendom.



Grøn og CO2-neutral strøm

Hos os er grøn strøm en fast del af alle 

vores energiprodukter. Det betyder, at du 

kan dække dit elforbrug med strøm fra 

vedvarende energikilder.

Automastisk tilmelding af el

Med en administrationsaftale sørger vi 

for automatisk tilmelding til elselskabet 

i forbindelse med, at dine lejere flytter 

ind og ud af din ejendom. På den måde 

undgår dine lejere selv at skulle huske 

til- og framelding. Og du sparer tid på 

manuelle processer og undgår fejl. 

Optimal belysning på udearealer

Giv dine lejere den bedste belysning på 

fælles- og udearealer, så de føler sig 

trygge. Vi guider dig til den bedste og 

mest energioptimale løsning.

En samlet løsning til opladning af elbiler

Hjælp dine lejere, gæster og medarbejdere 

med at oplade deres elbil. Med en samlet 

aftale hos os, sørger vi for ladestandere, 

elinstallation og service.

Spar tid og ressourcer

Med administrationsservice letter vi det 

administrative arbejde, så vi klarer det 

tunge arbejde for dig. Du får én fast 

kontaktperson og ubesværet kontakt til 

vores erhvervsservice.

Stabilt og lynhurtigt internet

Vi udruller fibernet til alle husstande 

i Trekantområdet - også udlejnings-

ejendomme. Med fiberbredbånd kan 

dine lejere se frem til en lynhurtig 

internetforbindelse og et stabilt wifi.

Undgå dårligt indeklima

Et godt indeklima øger tilfredsheden 

blandt dine lejere, du opnår mere stabile 

lejere og det øger værdien af din 

ejendom.

Klimavenlig opvarmning

For ejendomme der ikke ligger i et 

fjernvarmeområde, vil en varmepumpe 

på abonnement være en økonomisk, 

bæredygtig og miljørigtig løsning, hvis du 

ønsker at reducere dit CO2-udslip.



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.

Vi hjælper med håndteringen af el til 

din ejendoms fællesinstallationer i hele 

landet og opsætter afregning samt 

årsopgørelser.

Altid gode elpriser

Om din ejendom har brug for en eller 

flere lademuligheder til opladning af 

elbiler, så har vi løsningen, der passer 

til dit behov. 

Hvis du indgår en aftale på 

fiberbredbånd, kan vi tilbyde dine lejere 

både hurtige hastigheder og billigere 

priser.

Nem opladning af elbiler

Gode priser på internet

Med en varmepumpe på abonnement 

får du en driftssikker og CO2-neutral 

varmeløsning i din ejendom. Du slipper 

for drift, vedligehold og nedetid.

Med flytteservice, regningsservice og 

administrationsaftale af elaftaler, kan 

du som boligudlejer spare både tid og 

ressourcer.

Nem og grøn varmeAdministrationsservices

Vi hjælper med at synliggøre og 

lokalisere udfordringer med indeklimaet 

i din ejendom, så du ved, hvor der skal 

gøres en indsats.

Sundt indeklima



Ring eller skriv til os

Skal vi hjælpe dig?

73 63 30 10 

energisalg@ewii.dk
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