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e-up!6hvind el

Ett erbjudande från O2 och Volkswagen



Vindparken på Fallåsberget.

Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 
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 Kör din e-up! på el som  
du producerat själv
 – 100 procent förnybart.
Ladda bilen med egen vindkraft
Tänk att köra din e-up! på 100 procent förnybar el som du har producerat själv.  

Det är fullt möjligt, och du behöver inte ens bygga ett eget vindkraftverk. Istället 

 köper eller hyr du en andel i ett vindkraftverk som redan finns. Då vet du precis  

var din el kommer från och att den produceras med största omtanke om miljön.

Bra Miljöval
Volkswagen har tillsammans med vindkraftsbolaget O2 tagit fram ett unikt 

 erbjudande för dig som vill ladda din nya elbil med ren el från vindkraft. 

Din el är dessutom märkt med Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens garanti  

för vindkraft som tar särskild hänsyn till hela ekosystemet.

El till självkostnadspris
Idén är att du producerar din egen el i ett av vindkraftverken på Fallåsberget  

i Ockelbo kommun. Det sker genom att du köper eller hyr en andel i ett vindkraft

verk,  sedan får du el till självkostnadspris. Om du köper vindandelar gör du dubbel 

nytta eftersom pengarna går in i vindkooperativet och återinvesteras i uppbyggna

den av nya vindkraftverk. Vill du inte ha vindandelar kan du välja att istället köpa 

miljömärkt el.

Beräknad årsförbrukning för elbilen e-up! är cirka 3 000 kWh. Med tre andelar 

täcker du bilens elförbrukning under hela året. Det resterande elbehovet för bilen, 

hushållet eller företaget täcker du med ytterligare vindandelar eller med el till 

rörligt pris, också den miljömärkt.
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Kör bil utan utsläpp med det avtal som passar 

dig: köpa andel, hyra andel eller  vanligt  elavtal. 

Gemensamt är att du får miljömärkt el till ett 

bra pris där du inte behöver  betala extra för 

 miljömärkningen Bra Miljöval. 

Foto: Albin Bogren
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Du kombinerar vindandelar med rörligt pris och väljer en mix som passar dig. Vi rekommenderar att du köper vindandelar för 
max 80 procent av din förväntade årsförbrukning. De sista 20 procenten kompletterar du med rörligt pris som också uppfyller 
Bra Miljöval. Då riskerar du inte att betala för vindandelar som du inte använder om du skulle förbruka mindre el än väntat. 

Mer information finns på www.O2.se/volkswagen

Om behov finns kan du även inhämta råd från O2:s rådgivare. 
Epost: volkswagen@O2.se • Kundservice: tel 0771-818 700

BluePower – miljömärkt el på ditt sätt

El till självkostnadspris
Köp en eller flera vindandelar från O2:s vindkrafts

kooperativ på Fallåsberget i Ockelbo  kommun. Varje 

andel berättigar till 1 000 kWh egen producerad vind

kraftsel per år till självkostnadspris. 

•  Du köper en eller flera vindandelar för en engångs

kostnad, för närvarande 6 700 kr per andel.

• En vindandel motsvarar 1 000 kWh årligen.

•  Du får köpa el till självkostnadspris, för närvarande  

20 öre/kWh (66 öre/kwh inklusive elcertifikat, 

 energiskatt och moms)

•  Du kan när som helst sälja dina andelar på egen hand 

eller sälja tillbaka dem till vindkraftskooperativet efter 

två års medlemskap.

* Priserna gäller september 2013 och kan komma att ändras. Aktuella priser hittar du på www.O2.se/volkswagen

Fast hyreskostnad varje månad
Istället för att köpa kan du hyra vindandelar där varje 

hyrd andel berättigar till 1 000 kWh egenproducerad 

vindkraftsel per år till självkostnadspris.

•  Du hyr en eller flera andelar med en bindningstid på 

ett år eller tre år. För närvarande är månadsavgiften 

22,40 kr/månad per andel (28 kr/månad per andel 

inklusive moms).*

•  Du får köpa el till självkostnadspris, för närvarande  

20 öre/kWh (66 öre/kWh inklusive elcertifikat, energi

skatt och moms)

•  Du kan när som helst köpa andelarna utan  

extra avgift.

Bra Miljöval
Du tecknar ett vanligt elavtal hos O2,  antingen  

som komplement till dina vindandelar eller som  

ett avtal för hela din elförsörjning. Bra Miljöval 

ingår alltid i priset.

• El från 100 procent vindkraft, Bra Miljöval utan   

 extra kostnad.

•  Du får köpa el till rörligt pris, för närvarande  

35,88 öre/kWh (88,35 öre/kWh inklusive 

 elcertifikat, energiskatt och moms)

2HLäs mer om vindandelar 
och aktuella elpriser på 
www.O2.se/volkswagen

KÖP VIND-
ANDELAR

HYR VIND-
ANDELAR

RÖRLIGT
PRIS
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BluePower
Volkswagen har en vision om ett utsläppsfritt samhälle där du med bilar som 

e-up! kan du köra helt utan utsläpp. Men vår vision täcker mer än bara bilen.  

Vi kallar det BluePower och det innebär att den el du kör på ska vara producerad 

helt utan utsläpp, 100 procent från förnybara energikällor.

BluePower är en del av filosofin Think Blue som innefattar Volkswagens mål 

att skapa miljövänliga produkter och lösningar, att uppmuntra ett miljövänligt 

tänkande och att bidra till en hållbar framtid. Det handlar om att du och jag ska 

vara mer ansvarstagande på vägen och mer medvetna om miljön – inte bara  

i våra bilar, utan överallt, varje dag.

Körglädje i ett utsläppsfritt samhälle
Att köra en elbil som e-up! har uppenbara fördelar – låg miljöpåverkan och 

 kraftigt minskade kostnader för drivmedel samtidigt som körglädjen skjuter  

i höjden tack vare elbilens prestanda och bekvämlighet.

Visionen om ett utsläppsfritt samhälle är den  gemensamma drivkraften bakom 

Volkswagens  samarbete med vindkraftsbolaget O2. En framtid fri från  fossila 

bränslen och  utsläpp är inte bara en utmaning utan en möjlig verklighet. 

 Spännande tekniska  innovationer gör miljöneutrala elbilar tillgängliga för alla 

och den eldrivna revolutionen banar  vägen för en fossilfri trafik. Vindkraften är 

en av vår tids renaste och mest attraktiva drivmedel för nollutsläppsbilar – ett 

naturligt val för Volkswagen och din elbil.

O2 ligger bakom nära hälften av all storskalig vindkraft som har uppförts  

i  Norden. Dessutom driver O2 Sveriges största vindkraftskooperativ med över 

4 000 medlemmar. Att leverera förnybar el från vindkraft till Volkswagens elbilar 

är ett led i att nå Volkswagens och O2:s gemensamma mål att minska koldioxid

utsläppen.

O2 har alltid producerat och levererat 100 % förnybar el till sina kunder och 

 partners, till skillnad från många andra aktörer på elmarknaden som än idag 

handlar med fossila bränslen och kärnkraft.

O2 i korthet
•  Oberoende privatägt företag med verksamhet inom förnybar el.

•  Driver och förvaltar 22 vindkraftsparker med drygt 193 vindkraftverk (480 MW).

•  Möjliggör för privata aktörer att producera egen vindkraft genom att bli del

ägare i vindkraftverk och medlemmar i O2 El Ekonomisk Förening – Sveriges 

största vindkraftskooperativ.

Som kund hos O2 får du:
•  100 % förnybar el från egen producerad vindkraft i form av vindandelar

• minskade CO2utsläpp och miljöavtryck

• el märkt med Bra Miljöval utan extra kostnad

• personligt bemötande av vår erfarna och hjälpsamma kundservice 

• hjälp att avsluta ditt nuvarande elavtal.
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Miljömärkt trycksak

Den nordiska miljömärkningen Svanen visar att denna trycksak är godkänd efter en granskning som innefattar 
trycksakens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall. FSC®-symbolen visar att råmaterialet i 
pappret kommer från hållbart reglerade skogar enligt FSC:s regler, vilket innefattar granskning av oberoende part 
och spårbarhetskrav i alla led. Vi har valt det FSC-märkta pappret Cocoon som består av 100 % returfibrer. För att 
att kompensera för utsläpp av koldioxid från produktion och transport av pappret har vi klimatkompenserat för 
trycksaken. Läs gärna mer om klimatkompensering på www.map.se


