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Unikt förmånsavtal 
EEM erbjuder dig som är medlem  
i Vilstagruppen ett unikt och  
förmånligt elavtal - skräddarsytt 
efter ert behov och er verksamhet.  
 
Med förmånsavtalet får du:  
• Personlig service 
• Låga priser  
• Trygghet   
• Koll på din elanvändning   
 
Kontakta oss  
Vill du veta mer om Förmånsavtalet 
eller få en offert, kontakta:  
  
Robert Larsson 
Key Account Manager  
Mejl: robert.larsson@esem.se 
Telefon: 016-10 66 38  
Mobil: 0730-31 82 26 
 
På eem.se finns mer information  
om EEM och våra nyttigheter.  

El är nödvändigt. Precis 
som lokalt samarbete.
Eskilstuna Energi och Miljö bygger infrastruktur och levererar  
de nyttigheter som behövs för att leva och verka i Eskilstuna.  
Vi ser till att företag och privatpersoner har el, värme och vatten.  
Att avfallet blir omhändertaget och att bredbandsanslutningen  
fungerar via stadsnätet. Vi är ett miljöföretag som verkar för  
hållbara lösningar och ett serviceföretag som arbetar nära våra  
kunder. Det gör vi genom de flexibla lösningar och den support  
som behövs.  
 
Unikt erbjudande till dig som är medlem i Vilstagruppen.   
Beroende på hur just ditt behov ser ut kan vi erbjuda ett förmånsavtal 
som passar just dig. Med oss som elleverantör kan du känna dig trygg 
samtidigt som du får ett av de lägsta elpriserna i Sverige. Vi är ärliga 
och lägger inte på dolda avgifter. 

Som företagskund hos Eskilstuna Energi och Miljö får du alltid en 
personlig kontakt och som medlem i Vilstagruppen får du även tillgång 
till Energikollen+, så att du får du koll på läget och vet exakt hur din 
elavnvänding ser ut. 

Förmånsavtal

Tveka inte att kontakta oss - vi finns för dig! 
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I samarbete med  
Vilstagruppen


