
Full kontroll – hver måned

Nå får alle nettkunder faktura hver måned



Ingen strek i regningen

Samspill: Julie (t.v), Eivind, Anne Liv og Kim Torgersen 
har tid til andre ting enn å bekymre seg over strøm-
regningen.

Familien Torgersen på Bie i Arendal har hatt 
månedlig fakturering så lenge de kan huske. 
Med et årlig strømforbruk på omlag 25 000 
kWh merkes det godt på lommeboka når 
strømprisene stiger.
- Det er spesielt om vinteren, i kalde perioder 
med høyt forbruk og høye strømpriser, at vi 
ser fordelen med månedlig faktura på strøm-
men. Da slipper vi de høye toppene annenhver 
måned, og får en mer forutsigbar økonomi, 
forteller Eivind Torgersen.

God løsning
Familien er én av omlag 12 000 privatkunder 
som i dag får månedlig faktura på strømmen. 
Snart får de følge av alle Agder Energi Nett 
sine privatkunder*. Fra 1. oktober blir månedlig 
avregning innført som standard. 
- Vi tror dette blir en svært god løsning for 
kundene våre. I tillegg til en mer forutsigbar 
økonomi, vil det også bli lettere å følge med på 
strømforbruket og kunne gjøre energisparende 
tiltak ut fra det, sier markedsdirektør 
Ole-Herman Cappelen i Agder Energi Nett. 

Fra 1. oktober vil du bli bedt om å lese av 
måleren hver måned.  Det enkleste er å 
registrere målerstanden via sms eller på vår 
nettside.

Mer informasjon om den nye ordningen 
finner du på www.aenett.no

*Gjelder for privatkunder med strømforbruk 
over 8000 kWh i året.

Agder Energi Nett: Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal  E-post: nett@ae.no  Feilmeldingstelefon: 07272  
Kundesenter telefon: 07272  E-post: kundesenter.nett@ae.no  Mandag-fredag: 08.00-17.00

Gjør det enkelt – bli eKunde

•	 Som	eKunde	mottar	du	faktura	
 og annen informasjon elektronisk. 
•	 Vi	gir	120	kroner	i	årlig	fratrekk	
 på nettleien til våre eKunder. 
•	 Registrer	deg	på	”min side”	på	
 www.aenett.no

– God løsning med faktura hver måned

So
lv

ea
 –

 B
jo

rv
an

d 
&

 S
ka

rp
od

de
 –

 F
ot

o:
 A

ri
ld

 d
e 

La
ng

e 
N

ils
en


