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JST/ACS I/S
Strandvejen 24
8721 Daugård

Kundenr                          400115936
Pinkode                                 12714
Installationsnr.                         11337
Fakturanr.                      1133705161
Aftagenr.                      24400113378
Kunde CVR nr.                 39293838
Fakturadato                     20.04.2022
Betalingsdato                  10.05.2022
IBAN            DK3620006449709193
Swift                               NDEADKKK

Du kan få flere informationer på
ewii.dk/selvbetjening

Faktura
Opgørelse for adresse: Nørrebrogade 22 C, 7100 Vejle

Beløb inkl. moms

El Grøn Standard fra EWII Energi A/S, se side 2 1.117,63kr.

Øvrige betalinger til EWII A/S, CVR-nr.: 28297947

Betalingsgebyr (Heraf moms 9,80 kr.) 49,00 kr.

Til betaling den 10.05.2022 1.166,63 kr.

På ewii.dk/selvbetjening kan du:

• Tilmelde dig digital post og få de vigtigste informationer fra EWII digitalt.

• Finde flere informationer og få overblik over fakturaer og betalinger.

• Selv vælge din betalingsmetode. Du kan endda undgå betalingsgebyr, hvis
du vælger ”MobilePay betalingsaftale” eller ”Automatisk korttræk".

• Altid holde øje med dit forbrug og sammenligne dit forbrug med andre, og
på den måde kan du sikre dig, at dit forbrug ikke løber løbsk.

Dette er en faktura udsendt
fra EWII A/S og indeholder

afregning for:

EWII Energi

XXXXXXXX
XXXX
XXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Anders Andersens virksomhed
A. Andersensvej 1
1111 Andersen

Opgørelse for adresse: A. Andersensvej 1, 1111 Andersen

Kundenr. og pinkode
Kundenr. og pinkode giver dig adgang til at anvende 
Selvbetjeningen på ewii.dk/selvbetjening.

Installationsnr.
Installationsnummer er det nummer, der identificerer 
din installation. Oplys venligst dit installationsnummer, 
når du henvender dig til os.

Aftagenr.
Et aftagenummer er et unikt nummer, som bruges til at 
identificere elmålere i Danmark. Nummeret består af 
18 cifre. Oplys venligst dit aftagenummer, hvis du f.eks. 
ønsker at skifte elleverandør. 

På Selvbetjeningen får du et overblik over dine 
regninger og dit energiforbrug for el. Du har adgang til 
Selvbetjeningen med dit kundenr. og pinkode. 

Dine produkter og ydelser fra EWII
Her får du et samlet overblik over dine ydelser og 
produkter fra EWII samt øvrige betalinger.

Betalingsmetode
Her fremgår det, hvordan du betaler dine regninger. Du 
kan undgå at betale gebyr, hvis du vælger ’MobilePay 
betalingsaftale’ eller ’Automatisk korttræk’. Du ændrer 
betalingsmetode på ewii.dk/selvbetjening.

Muligheder på Selvbetjeningen

https://ewii.dk/selvbetjening
https://ewii.dk/selvbetjening
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Periodens forbrug 28.02.2022-31.03.2022
Målernr. Dato Målerstand Enhed
11056552 28.02.2022 24913 KWH

31.03.2022 25256 KWH
Periodens forbrug 343 KWH

El - Opgørelse

Betaling til EWII Energi A/S, CVR-nr.: 20810440
Transportbetaling & afgifter Forbrug Enhed Pris (kr.) I alt (kr.)
Transport til Energinet, net 343 kWh á 0,04900 16,81
Transport til netselskab 343 kWh á 0,14755 50,61
Offentlige forpligtelser (PSO) 343 kWh á 0,00000 0,00
Elafgift 343 kWh á 0,90300 309,73
Transport til Energinet, system 343 kWh á 0,06100 20,92
Balancegebyr 343 kWh á 0,00229 0,79

Grøn Standard
Standardpris 343 kWh á 1,29180 443,09
Grøn strøm 343 kWh á 0,01500 5,15

Abonnement
Abonnement til netselskab (01.03.2022-31.03.2022) 37,00
Abonnement Ewii Energi (01.03.2022-31.03.2022) 10,00

Moms 25% af 894,10 223,53

I alt (overføres til side 1) 1.117,63

Samlet pris pr. kWh uden abonnement inkl. moms 3,09 kr.

Samlet pris pr. kWh med abonnement inkl. moms 3,26 kr.

Produkter
Standard pris: Du har valgt en variabel pris, der ændres 4 gange årligt. Prisen følger
markedsudviklingen og fastsættes kvartalsvis forud.

Oversigt over afgifter til erhvervsvirksomheder til potentiel godtgørelse på el afgifter
Elafgift 343 kWh á 0,90300 309,73
Minimumsafgift 343 kWh á 0,00400 1,37

Potentiel godtgørelse for el afgift 308,36

XXXXXXXX

Transportbetaling & afgifter
Disse poster dækker over statslige afgifter til sikring af 
forsyningssikkerheden, tilskud til miljøvenlig energi og 
forskning i miljøvenlig elproduktion. Herudover også 
de udgifter, der er forbundet med drift og vedligehold 
af elnettet samt transporten af el ud til din virksomhed. 

Elprodukt
Her fremgår det, hvilket elprodukt din virksomhed har 
valgt. 

Abonnement
Her vises dit samlede abbonnement for både EWII 
Energi og elnetselskabet (distributøren af el).

Samlet pris pr. kWh
Her kan du se din virksomheds elpris pr. kWh med og 
uden abonnement. 

Oversigt over afgifter
Elafgifter: Fast statslig afgift.
Minimumsafgift: Afgift der betales til staten, uanset 
hvilket elprodukt din virksomhed har.
Potentiel godtgørelse for el afgift: Din virksomhed 
har mulighed for at få godtgjort el anvendt til rum- og 
procesvarme.
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Vidste du at:

• Du kan se vores aktuelle produkter og priser på ewii.dk/el. Se hvordan din
elpris er sammensat på ewii.dk/elpris. Ønsker du at ændre elaftale, skal du
logge ind på ewii.dk/selvbetjening.

• EWII viderefakturerer de faktiske udgifter fra dit netselskab så du modtager
én samlet regning, der dækker både forbrug samt afgifter og transport af el.
Kontakt kundeservice, hvis du har behov for en specificeret faktura. Denne
service er gebyrfri.

• Du kan læse om dine rettigheder som elforbruger på energianke.dk eller
ens.dk. Du kan sammenligne produkter og leverandører på elpris.dk.

• Alle energikilder, som bruges til at producere el, kan drage fordel af
støtteordninger, der ikke fremgår af regningen. På ewii.dk/deklaration finder
du desuden EWIIs miljødeklaration på el.

Kundeservice: 70 55 55 55
kundeservice@ewii.dk

Information til dig om el
Her finder du nyttige links og informationer.


