FynskSupportEl og internet tilmeldingsguide.
Otterup Tennisklub er tilmeldt FynskSupportEl, som er en ”sponsor” ordning hos Energi Fyn. Det betyder, at
hvis du vælger at støtte vores klub, så giver Energi Fyn 2 øre pr. kWh, som du bruger. Det er ikke noget, der
bliver lagt oven i din pris. (se evt. www.fynsksupportel.dk)
Du bliver ”sponsor”, men Energi Fyn betaler. Du kan støtte både som privat og erhvervsdrivende –
forbruget må dog højst være 100.000 kWh om året pr. elmåler.
Alle kan tilmelde sig – også selv om du ikke i dag får el fra Energi Fyn.
Så vi håber, at du vil være med til at få penge til din klub, spørg familie, venner, naboer, kollegaer og andre
du kender. Det er simpelt og let, de skal bare udfylde formularen eller evt. over internettet.
Virksomheder kommer med på FynskSupportEl´s hjemmeside under Otterup Tennisklub, hvis de skriver
sponsor øverste på formularen, og de kan få deres navn med på vores hjemmeside, hvis de sender det til
Dorte.

Sådan støtter du Otterup tennisklub med 2 øre pr. KWH
10 lette trin
Trin 1: Forstå sponsoratet fra Energi Fyn
Alle forbrugere af el kan frit vælge hvilket elselskab der skal levere el til virksomheden eller boligen. Energi
Fyn vil derfor gerne være mere kendte og derfor støtter Energi Fyn sporten med 2 øre pr. KWH du
forbruger. Det koster dig ikke ekstra. Det kan blive til mange penge for klubben da vi forventer at få mellem
70-90 Kr. i sponsorat per bolig der deltager.
Når du tilmelder dig så ændre du også dit abonnement hos Energi Fyn til at være afregnet med dag-til-dag
priser. Det er oftest den billigste afregningsform da normale forbrugere er afregnet efter priser der justeres
4 gange om året.
Hvis du vil vide mere så gå ind på hjemmesiden:
http://www.elpristavlen.dk/Artikler/ElprisensUdvikling.aspx

Ovenstående figur viser med ”grå” kurve, at dag-til-dag har været den billigste måde at handle el på de
sidste 5-6 år. Den røde viser den afregning du har i dag.

Trin 2: find din sidste afregning fra Energi Fyn
Det letteste er, at tilmelde sig på Energi Fyns hjemmeside. Denne guide fortæller dig hvordan. Det er vigtigt
at du finder den sidste afregning fra Energi Fyn frem da du skal bruge dit kundenummer, en pinkode og et
aftagenummer. Det hele står på din afregning.

Trin 3: Gå til Energi Fyns hjemmeside

Gå ind på hjemmesiden:
http://www.energifyn.dk/energifyn/elhandel/FynskSupportEl/Kunde/Tilmeld-FynskSupportEl.aspx

Trin 4: vælg ”Vest” og ”Privat” og klik på ”OK”.
Herved fremkommer følgende side:

Trin 5: Vælg Otterup tennsiklub
Find ”Otterup Tennisklub” nederst på siden og klik på navnet. Når du klikker på ”Otterup tennisklub”
fremkommer en side der kort beskriver klubben. Gå ned i bunden af siden og klik på ”vælg denne klub”.

Trin 6: Indtast kundenummer og pinkode
Følgende side fremkommer:

Indtast ”Kundenummer” og ”Pinkode” og log ind.
Trin 7: Check kontakt oplysninger
Når du er logget ind skal du checke dine kontaktoplysninger og evt. indtaste manglende email adresse eller
telefonnummer. Når dette er gjort klikker du på ”Næste”.

Trin 8: Indtast aftagenummer

Trin 9: Godkend vilkår og betingelser

Når du har godkendt: at du har læst og accepteret vilkår og betingelser kan du ”Godkend ordre” og en
bekræftelsesside fremkommer:

Trin 10: Kvittering

Du er nu tilmeldt ordningen og støtter hermed Otterup Tennisklub med 2 øre for hvert KWH du forbruger.
Har du spørgsmål til ordningen eller til din tilmelding kan du ringe til det viste nummer.

Otterup Tennisklub takker for din støtte.

