”Den nemmeste måde i verden at spare
penge på”
Et telefonopkald og vi undgik, at betale for meget for vores
el. Det er vist den nemmeste måde i verden at spare penge
på.
Jeg vil anbefale alle at gøre som os, fordi det praktisk taget
ikke krævede nogen indsats fra vores side, at vi beholdt
20.000 på bundlinien. Et telefonopkald gjorde forskellen.
Jeg faldt over en information på nettet, som gjorde at jeg
kontaktede Get Through Power, men på det tidspunkt var
jeg slet ikke klar over, at opkaldet ville være så mange penge
værd. Det fandt jeg først ud af senere på auktionen.
Vi er vel også blot en af mange danske virksomheder, som
med et beskedent elforbrug ikke er specielt attraktive for
elselskaberne, så vi bliver tilbudt nogen gode aftaler.Vi får heller
ikke tilbudt nogen specielt gode priser fra elselskaberne, for
det kan jeg jo se, når prisen falder 13 % pga. et telefonopkald.
De elselskaber, der tidligere har opsøgt os og givet os dyrere
tilbud, ville ikke engang byde på auktionen.
Jeg må indrømme, at jeg også synes, at det var sjovt at se,
hvordan vores el pris faldt og faldt på auktionen, for jeg kunne
ikke lade være at følge med i budafgivelsen. I Contrans A/S
byder vi jo selv på auktioner, hvor vi også selv bliver målt,
f.eks. når vi byder ind på containere, så jeg kender jo lidt til
det i forvejen.
Axel Junker

Økonomichef Contrans A/S

Om Contrans
Contrans A/S er et moderne transpor t firma med domicil i Kolding. Firmaet
er grundlagt den 1. november 2004. I dag disponerer vi dagligt 150 biler
og 250 chassier på de danske og tyske landeveje. Vores flåde af chassier og
biler er nye, moderne og miljøvenlige.

FAKTA Contrans A/S
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Elforbrug 120.000 kWh årligt
Under auktionen faldt prisen med 13%
20.000 kroner blev på bundlinien
Det er nemt tjente penge
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