
Grønt valg 25,-

Ta et grønt valg, tenk på generasjonen 
som vokser opp og sørg for at du har 

fornybar energi i stikkontakten.

Hallingkraft Grønn 25 jubileumspakke 2020

Vi feirer 25 år som strømleverandør 

Innkjøp 25,-

Du får redusert pris på fast-
leddet på strømregningen din 
til kun 25,-/mnd. Påslaget er 

på 4,75 øre/kWh.

Vinterkontroll 25,-

Vi følger med på strøm-
markedet for deg. Du mot-
tar jevnlige opp dateringer 
på fremtidige priser og får 
mulighet til å sikre deg en 
forutsigbar strømpris til 

vinteren.

Les mer om  produktene i 
jubileums pakken på neste side.



Bli med på dugnaden med  
Grønn 25 jubileumspakke

Bidra til økt produksjon av fornybar energi
Med Grønt Valg kan du gjøre en stor forskjell for 
miljøet. Når du kjøper tjenesten Grønt Valg sikrer 
du at tilsvarende mengde strøm som du bruker 
er produsert fra fornybare energikilder, som ikke 
skader miljøet. Grønt Valg bidrar på denne måten 
til økt produksjon av fornybar energi.

Bevaring av regnskog
Grønt Valg inkluderer også 100 kroner i årlig 
 donasjon til Regnskogfondet. Dette er et av de 
mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og 
livsmangfoldet på kloden.

Energirådgivning
I pakken får du også profesjonell energirådgivning 
tilpasset ditt forbruk og livssituasjon. Slik sparer 
du både penger og miljøet.

Forutsigbar strømpris om vinteren
Er du engstelig for å bli overrasket med høye 
strømpriser til vinteren? Med Vinterkontroll 
trenger du ikke være det. 

Med denne tjenesten får du hver måned en SMS 
med pris for inneværende eller neste vinter. Finner 
du vinterprisen fordelaktig, svarer du bare på 
SMS-en og du har sikret deg en forutsigbar strøm-
pris. Produktet har ingen bindingstid.

Etter 01.01.2021 endres prisene til de til enhver 
tid gjeldende priser. Les alt om betingelsene vedr. 
Grønn 25 jubileums pakke fra Hallingkraft her  
(link til vår hjemmeside).

Er du opptatt av miljøet? Tenker du at alle bidrag, uansett hvor små eller store de er, så vil de 
ha en effekt på det som skjer på vår kjære jordklode. Hallingkraft Grønn 25 jubileums pakke 
inneholder blant annet en sikkerhet for at tilsvarende mengden strøm du bruker er produsert fra 
fornybar energi

I tillegg får du SMS-varsling om forventede strømpriser til vinteren, slik at du kan vurdere om du 
vil kjøpe “Hallingkraft Vinter”, som sikrer deg mot uventede høye strømpriser.

https://www.hallingkraft.no/stromavtaler/

