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Vi vill bli Din elleverantör, 
med el från 100% förnybara energikällor! 

 

 

 

 

ERBJUDANDE 

TILL DIG SOM BLIR MEDLEM I  

TOLTORPSDALEN EGNAHEMSFÖRENING 
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Med vänlig hälsning 

Gro Hansen 
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Vill Du ha ett tryggt elavtal till 
bra pris och samtidigt värna 
om miljön ? 
 

 

 

I samarbete med Toltorpsdalen 

Egnahemsförening får Du som medlem i föreningen här 

ett specialerbjudande! 

 

 

Toltorpsdalens Egnahemsförening är redan idag en prioriterad kund hos oss på BestEl och 

vi gör vårt bästa för att förvalta förtroendet väl. Hela 186 medlemmar i föreningen har gett oss 

på BestEl förtroendet att genom många år leverera elen till sina hem. Det är vi mycket glada 

och stolta över ! 

Egnahemsföreningen vill gynna Dig som medlem och har därför förhandlat fram ett bra pris på 

elavtal för sina medlemmar. Kontakta oss för bästa pris. Tillsammans hittar vi den bästa 

lösningen för just Dig.  

 

Samtidigt som Du får ett specialerbjudande på elen, värnar Du även om miljön genom att 

handla el från 100% förnybara energikällor (för mer information titta in på www.bestel.se).  

Välkommen att höra av Dig för att teckna elavtal hos oss. Uppge referens «Toltorpsdalen». Vi 

bjuder Dig på hela den fasta årsavgiften (300 kr), samt att Du får rabatt på ordinarie 

priser på elavtalet. Blir Du kund hos BestEl nu så skickar vi två biobiljetter till Dig på posten.  

 

I linje med vår affärsidé om att vara den kundnära och personliga elleverantören, vill vi 

hjälpa Dig att hitta en den bästa lösningen för elavtalet som passar just Dig. 

 

Varmt välkommen att kontakta oss om Ni har några funderingar :  

 

Telefon  0322 – 650 500 

E – mail  info@bestel.se 
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