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För dig som vill spara tid och pengar
Visita och Bixia har ett samarbete som sträcker sig många år tillbaka i tiden och som bland annat resulterat i ett väl-
etablerat och uppskattat ramavtal. Ramavtalet har under flera år gett de medlemmar som anslutit sig till avtalet bety-
dande besparingar på elkostnaderna. Ni har själva stora möjligheter att påverka hur ni vill att det ska se ut framåt, 
vilken trygghetsnivå ni vill ha, hur stor koll ni vill ha på era elkostnader och hur aktiva ni själva föredrar att vara är 
frågor som spelar in i valet av avtal. När ni ansluter ert företag till avtal genom Visita ger det er också möjligheten till 
extra förmånliga avtal privat och dessutom erbjuds all er personal förmånliga elavtal som en extra förmån.

 Vi hjälper dig att välja rätt avtal

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning 
och garanterar att ni endast får el från förnybara källor 
så som sol, vind och vattenkraft.  Naturskyddsförening-
ens miljömärkning är den miljömärkningen som ställer 
tuffast miljökrav på elproduktionen och elbolag med el 
märkt med Bra miljöval investerar också i olika projekt 
som stödjer energieffektivisering och miljön. De kunder 
som köper miljömärkt el får intyg som visar att man 
endast köper ansvarsfullt producerad energi från förny-
bara energikällor.

Vi har elavtalen så du kan  
miljöcertifiera ditt företag 

Miljöcertifiering

Visita Fast Pris 
Visita Fast Pris innebär att du vet exakt vad varje 
kilowattimme kommer att kosta under vald avtalspe-
riod vilket ger stor trygghet och tid över till annat. 
Det underlättar vid budgetering och du behöver inte 
vara orolig för oväntade prishöjningar om markna-
den svänger. Du väljer själv hur länge du vill säkra 
ditt pris. När ditt avtal är på väg att löpa ut kontaktar 
vi dig självklart för att ta ställning till hur marknaden 
ser ut framåt och vilket val som passar er bäst för 
kommande avtalsperiod. 

Visita Elpool Flex 
Visita Elpool Flex är en aktiv portföljförvaltning där 
man precis som namnet antyder får en mix av fast 
och rörligt pris. Vi gör det vi är allra bäst på åt dig 
och du kan fokusera på din kärnverksamhet. Hur stor 
andel som ligger på rörligt pris respektive fast pris 
beror på hur marknaden förväntas se ut.  Man kan 
kort säga att våra förvaltare sprider inköpen för en 
gynnsam prisutveckling och väljer den fördelning 
mellan fast och rörligt som ger det mest förmånliga 
prisutfallet.

Visita Rörligt Pris 
Visitas rörliga pris följer marknaden och säkerställer 
att du alltid har det bästa priset marknaden har att 
erbjuda oavsett om marknaden är hög eller låg, dess-
utom har du som Visitamedlem ett av marknadens 
lägsta påslag och ett avtal helt utan fasta avgifter. Du 
är inte bunden utan kan när som helst - redan till 
dagen efter säkra upp ditt pris framåt genom Visitas 
fasta avtal om så önskas utan att det kostar dig nå-
gonting extra. 

Visita ramavtal
Oavsett hur er elsituation ser ut idag är vi övertygade 
om att vi kan hitta en långsiktig hållbar och förmånlig 
helhetslösning till er. Kontakta oss gärna för mer in-
formation.



Det finns två bra sätt att minska den negativa miljöpåver-
kan: att bygga ut den förnybara elproduktionen och att 
använda mindre el. Det är här vi på Bixia lägger vår 
kraft, och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar 
samhällsutveckling genom att öka andelen el från förny-
bara energikällor. För om vi ställer om till fossilfri och 
förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen 
och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket 
innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Varje år fördelas cirka en miljon kronor till projekt som 
gör verklig skillnad för miljö och klimat. Målsättningen 
är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen 
tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduk-
tionen. Läs mer på www.bixia.se/miljofond 

Bixia samarbetar gärna med företag och organisationer som delar våra värderingar angående miljön, yrkeskunnandet 
och närvaron. 

Därför valde vi Bixia
– Vi har haft Bixia som partner väldigt länge, faktiskt. Vi 
har säkert samarbetat sedan första året*. Då tecknade vi 
vårt första ramavtal för våra medlemsföretag inom Sveri-
ges Hotell- och Restaurangföretagare och det har sedan 
fungerat så bra att samarbetet har fortsatt år efter år.

– Det som har varit bra för våra medlemmar är att Bixia 
har skräddarsytt lösningar som passar vår bransch. Och 
det har varit väldigt smidigt att arbeta med dem, obyrå-
kratiskt och med snabba lösningar. Medlemmarna kän-
ner sig ompysslade helt enkelt, säger Clemens Wantschu-
ra på Visita.

– Vi arbetar konsekvent, när det gäller ram- och rabattav-
tal. Och de här avtalen skulle i teorin kunna omfatta alla 
4700 medlemsföretagen. Det gör de inte, det är ju frivil-
ligt för medlemmarna att teckna dem. Men de är popu-
lära, både hos stora och små medlemsföretag. Vi har 
ingen anledning att se oss om efter något alternativ så 
länge Bixia har möjlighet att ta fram nya konkurrens-
kraftiga produkter. Och det gör man, tveklöst.

– Långsiktiga relationer är modellen. Det är då man får 
förtroende för varandra. Då löser man eventuella pro-
blem med ett telefonsamtal istället för att kalla in en 
jurist, avslutar Clemens Wantschura. 
 
*(1997 red. anmärkning)

Det som har varit bra för våra medlemmar är att Bixia har 
skräddarsytt lösningar som passar vår bransch.”

Clemens Wantschura, Branschutvecklingschef Visita 

 Skräddarsydd lösning

– för mer förnybar el
Bixia Miljöfond



Det här är Bixia
Bixia är ett elhandelsföretag med unik kompetens att bedriva effektiv och framgångsrik elhandel. Vi 
arbetar aktivt för mer närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest 
småskaligt producerad el i Norden.

Ett av de allra viktigare målen är att driva utvecklingen av förnybar energiproduktion. Det gör vi dels 
genom satsningar på utbyggnad av närproducerad, förnybar el och dels genom att inspirera människor att 
använda el på ett klokare och långsiktigt hållbart sätt. 

Läs gärna mer på www.bixia.se

Intresserad?
Kontakta oss och vi lovar att alltid presentera ett genomtänkt förslag på en lönsam elhandelslösning. 

Ar
tn

r 3
61

_2
01

9-
01

-0
3

Bixia AB
Brogatan 1  Box 1510  581 15 Linköping 

Telefon 0771 – 12 12 00  foretag@bixia.se
 www.bixia.se

Varför välja Bixia ?
Bland de största i Sverige
Bixia är idag en av Sveriges största elbolag. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att vara ledande i utvecklingen till en förnybar elmarknad. 

Inga mellanhänder
Som direktaktör på den Nordiska elbörsen (Nord Pool Spot) har våra erfarna krafthandlare Finansinspektionens tillstånd att bedriva elhandel för våra kunders räkning utan mellanhänder.
Tydlig miljöpolicy
Bixia agerar aktivt och proaktivt för att öka andelen närproducerad och förnyelsebar energi. Vi är idag en av de aktörer i Norden som köper in mest förnybar energi. 
Mervärde för er som kund
Vi erbjuder flera olika miljöprodukter, bl.a kan du välja ansvarsfullt producerad förnybar el och därmed använda Naturskyddsförening-ens Bra Miljöval i er egen marknadsföring vilket minskar ditt företags miljöpåverkan och samtidigt stärker ert varumärke. 


