
Støt din forening

med SupportEnergi...
Støt din forening gennem SupportEnergi, så får I flere penge til nye aktiviteter.

Hvis du tilmelder dig SupportEnergi, får du el og naturgas og støtter automatisk 
med gennemsnitlig kr. 100,- på el og kr. 150,- på naturgas pr. år. Læs mere på 

www.sef.dk/supportenergi eller bliv ringet op ved at udfylde bagsiden.

ENERGI TIL HANDLING...



ENERGI TIL HANDLING...

Udfyld og tilkendegiv 
hvilken forening du ønsker 
at støtte med SupportEnergi…
Udfyld nedenstående og giv den til din forening, som sender 
den ind til os - vi kontakter dig herefter…

SEF ENERGI A/S        FÅBORGVEJ 44        5700 SVENDBORG        TLF. 62 20 11 20       SEF@SEF.DK        WWW.SEF.DK

Jeg ønsker at støtte foreningen: 

Når vi har kontaktet dig og indgået en aftale, sender vi herefter en ordrebekræftelse med betingelser 
og vores privatlivspolitik. Der er ingen binding og du har 14 dages fortrydelsesret.

Jeg ønsker at blive kontaktet vedr.: og/ellerEl Naturgas

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

E-Mail:

Telefonnr.: 

Bemærkninger:

Dato og underskrift:

Ja tak, jeg giver samtykke til, at SEF A/S og SEF Energi A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud vedrørende 
produkter og ydelser, herunder el, naturgas, varmepumper. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev.

Jeg accepterer samtidig, at SEF A/S og SEF energi A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. SEF Energi A/S 
er dataansvarlig. Du kan læse om behandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder i SEF Energi’s privatlivspolitik 
på www.sef.dk - du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.
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