NettoPower – et anderledes energiselskab
NettoPower, der blev etableret i efteråret 2012, er et nyt og anderledes energiselskab, som kun findes
på nettet. Stifter og CEO, adm. dir. er Frank Bengtsson.
Han stiftede NettoPower med det formål at skabe et energiselskab med fokus på enkelhed og
gennemsigtighed, der skaber værdi for kunderne og sætter dem i centrum af virksomheden.
Hos NettoPower har vi udviklet og konstrueret vores egne smarte systemer, så vi kan købe og sælge el
på den mest effektive måde, hvilket kommer til udtryk i vores favorable elpriser.
Med vores smarte systemer kan vi blandt andet afregne kunderne på grundlag af timeprisen fra
elbørsen.
Systemerne gør ligeledes, at stort set alle vores processer kører automatisk, hvilket bevirker, at
omkostningerne holdes nede. Når en ny kunde skifter til NettoPower, sker det hele eksempelvis pr.
automatik.

Enkelhed, gennemsigtighed og større konkurrence
Vores fokus er kun på én ting, energiforsyning. I den forbindelse taler vi meget om at gøre energi
simpelt, da vi mener, at det, i øjeblikket, er alt for kompliceret at forstå, hvor meget el og gas du som
kunde bruger, og hvor meget du betaler for det.
Vi har derfor et erklæret mål om at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ikke blot vores egen
virksomhed men i forhold til elmarkedet som helhed. Derfor bestræber vi os på at udfordre de gamle
og etablerede aktører på markedet, og vi vil samtidig slå et slag for større konkurrence på
energiområdet.

Højt kundeserviceniveau
Kunden er, som sagt, i centrum hos NettoPower. Det betyder, at vi, til hver en tid, ønsker at levere et
produkt til en favorabel pris, der er overskueligt og nemt at forstå for kunden.
Vores kundeserviceniveau skal samtidig være højt, og vi har til stadighed ambitioner om at udvikle nye
initiativer, der kan gøre det endnu nemmere og hurtigere for forbrugeren at finde svar på sine
spørgsmål og skabe sig et overblik over regningen.

Kontaktoplysninger
Åbenhed og gennemsigtighed gælder naturligvis også i forhold til pressen som til hver en tid er
velkommen til at henvende sig for at få en kommentar, baggrundsinformationer omkring NettoPower
og selve energiområdet eller svar på eventuelle spørgsmål.
Hvis du har behov for at kontakte NettoPower, kan du gøre det ved at ringe til vores pressetelefon på
nummeret 69690500, eller sende en mail til Frank Bengtsson på fbe@nettopower.dk.
Vi er også tilgængelige på:
Facebook: facebook.com/NettoPower
Twitter: twitter.com/nettopower_dk
NettoPower ApS ™ Rosenkrantzgade 23 4, 8000 Aarhus C

