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Bäst i
branschen!

100 % grön el
El från förnybara källor

Så säger våra kunder

Husakuten,
alltid till hands
Dags att bli medlem

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/dalakraft

Kundförmåner
• Stockholmspaket
• Öva på halkbana
• Kryssa till Tallinn

Vd har ordet:

Nu kör vi
grönt hela
vägen
Vi på Dalakraft har tagit
ett historiskt beslut och nu känns
allt mycket bättre. Beslutet innebär att
Dalakraft får ett helgrönt erbjudande och
det är vi mycket stolta över. Jag ska förklara
hur det gick till.
I somras redovisade Energimarknadsinspektionen siffror som visar att efterfrågan på ursprungsgarantier för el från
förnybara källor har ökat kraftigt i Europa.
En ursprungsgaranti är ett dokument som
säkerställer elens ursprung. Syftet med
dessa är att du som slutkund ska veta hur
din el är producerad.
Sverige har gemensam el-marknad
med övriga Europa. Då efterfrågan
på el från hållbar produktion har
ökat kraftigt har också ursprungsgarantierna för den typen av el
blivit attraktivare. Det har lett till
att den nordiska elmixen – den el
du får om du inte har miljöval – består
av en hög andel el från fossila källor.
Effekten blev att Dalakrafts energimix
kom att innehålla en ökad andel fossil-el.
Det är förstås inte acceptabelt för Dalakraft,
som alltid har strävat efter att bidra till ett
hållbart samhälle. Lösningen för oss blev
att utesluta andra energislag än sol, vind,
vatten och biobränsle. Från och med den
1 juli 2014 kommer därför alla nya elavtal
från Dalakraft att säljas med ursprungsgarantier för 100 procent förnybar el.
De företag och privatkunder som väljer
Dalakraft bidrar alltså till en fortsatt grön
och skön framtid.
Må så gott!
Mats Bengtsson
Vd för Dalakraft

Ladda med grön
dalakraft!
Idag är det sladdlöst som gäller. Tekniska prylar,
maskiner och hushållsapparater – det mesta finns
med batteridrift. Men batterierna ska laddas också.
Fyll dem med grön dalakraft. Vi säljer bara el från
förnybara källor.

Du som missade
Björn – det behöver
inte hända igen!
Vi på Dalakraft har ofta fina erbjudanden
till våra kunder. Många av dem kan du se
i Kraftsamlingen, men inte alla. I somras
fick våra kunder ett sista minuten-erbjudande,
som aldrig hann skickas med post. Vi erbjöd
konsertbiljetter: gå två personer på Björn Skifs,
betala för en. Som väntat tog biljetterna slut i
ett nafs.
Men många av våra kunder fick inte
erbjudandet. Det beror på att det inte fanns
med i Kraftsamlingen, utan förmedlades via
e-post och alltså bara till de kunder som har
meddelat sin e-postadress till vår Kundkontakt.
Skicka din e-postadress redan i dag till
info@dalakraft.se

Vi är Sveriges mest
rekommenderade
elbolag
Snittbet
yg

Dalakraft tror på öppenhet, därför
uppmanar vi våra kunder att berätta
vad de tycker om oss på reco.se.
När vi summerar det senaste årets omdömen
på reco.se kan vi glädja oss åt att över 500
kunder har yttrat sig om Dalakraft. Dessa
kunder har givit oss ett genomsnittsbetyg
på 4,1 poäng av 5 möjliga. I skrivande stund
är det både flest och bäst i branschen enligt
reco.se.
– Vi är oerhört glada att så många kunder
har betygsatt och kommenterat Dalakraft på
reco.se. Att vi har ett högt snittbetyg tyder
på att kundnöjdhet är en totalupplevelse, en
mix av pris, god rådgivning, trevligt bemötande, tillgänglighet och bra erbjudanden.
Dalakraft vill passa på att tacka alla som
skriver om oss på reco.se. Ni hjälper oss att
bli ännu bättre!
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Fritt fram att
“hissa eller dissa”
Reco.se är Sveriges ledande rekommendationssajt. På reco.se lämnar kunder sina åsikter
om en tjänst eller vara. Rankingen på reco.se
sker inte genom undersökningar som filtreras
och tolkas. Istället kan vem som helst lämna
ett omdöme om ett företag och vem som helst
kan läsa alla omdömen. Det finns heller ingen
möjlighet för vare sig företag eller privatpersoner att ta bort eller ändra ett omdöme som
lagts ut på reco.se.
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Husakuten
alltid till
hands

Ett nummer att slå när
ingen annan finns att nå
Vem hjälper mig om det blir fel
i huset? Den frågan ställer sig
många husägare, speciellt under
den kalla och mörka halvan av året.
Vi vet svaret: Husakuten!
Du som är kund hos Dalakraft och har
fastighet i Dalarna kan bli medlem i Husakuten. Som medlem får du numret till vår
jour, som sätter dig i kontakt med någon av
våra 100 anslutna entreprenörer. Dessa
representerar en bred kompetens inom el,
vvs, glas och andra områden som rör hus
och fastighet.
Som medlem i Husakuten behöver du
inte fundera över vem du ska ringa en kall
vinternatt när huset blir strömlöst eller
pannan har stannat. Vi svarar dygnet runt,
årets alla dagar. Har du ett akut problem i
ditt hus lovar vi att du får påbörjad felavhjälpning inom tre timmar.
www.dalakraft.se

0771 48 80 00

Hur fungerar det?
• Du anmäler att du vill bli medlem i
Husakuten via vår Kundkontakt.
• Som medlem i Husakuten får du tillgång till
vårt journummer. Det kan du ringa dygnet
runt, året om och anmäla ditt problem.
• Har du ett akut problem i ditt hus lovar
vi att du får påbörjad felavhjälpning inom
tre timmar.
Vad kostar det?
• Medlemskapet kostar 30 kr i månaden
och kommer på din vanliga elfaktura.
• Faktura för utfört arbete, reservdelar etc.
får du från hantverkaren.
• Startkostnaden för jourutryckning som
är 1 500 kronor betalas av Husakuten.

info@dalakraft.se
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Dags at t bli
medlem !

Trafiksäkerhetsutbildning

Öva bilkörning på halkbana!
En trafiksäkerhetsutbildning som kan rädda liv
Dalakraft, Dalarnas Försäkringsbolag
och NTF Dalarna erbjuder en kraftigt
rabatterad trafiksäkerhetsutbildning.

Pris: 500 kr (ord pris 1 795 kr).
Kaffe och smörgås i pausen ingår.

Tider: Lördag 6/12 kl 9–12

Anmälan: Kundkontakt Dalakraft,
tel: 0771 48 80 00, senast 21/11 2014

Plats: Trafikövningsplatsen, Ingarvet,
Falun. Körmomenten sker i egen
bil eller banans bil. (Hyra 300 kr/bil,
för 2 personer.)

Dubbdäck kan inte användas om
banan saknar is.

Sista dag för anmälan: 21/11 2014

Priset är per person och adderas till din elfaktura.

Börja det nya året till havs och ta en paus
från vardagen. Kryssa från 100 kr per person.
40 timmar Tallinnkryssning från 100 kr per person. Njut av 2 kvällar ombord och en
dag i land. Upplev kultur, vacker arkitektur, shopping och bra restauranger i Tallinn.
Ordinarie pris från 175 kr per person.
Boka online utan servicekostnad. Vid bokning via telefon tillkommer serviceavgift
på 60 kr. Boka före 15/1 2015. Begränsat antal platser. Ej specialkryssningar.
Fartygen avgår från Värtahamnen i Stockholm. Läs mer om busstransfer på
tallinksilja.se
Tallink Silja
08 22 21 40
tallinksilja.se

Erbjudandet gäller utvalda avgångar t o m 31/3 2015 när
4 personer delar insideshytt. Ange bokningskod ”DALAKRAFT”.

Hela Stockholm i din hand!
Hotellrabatt och fria attraktioner.
Bästa paketpriset på hotellövernattning med frukost. Dalakrafts kunder
får 10 % rabatt på det redan prisvärda Stockholmspaketet och betalar då
från 509 kr/person i delat dubbelrum.
Dessutom ingår Upplevelsekortet med fritt inträde till över
70 attraktioner, 10 fria sightseeingturer med buss och
båt och fria resor med Stockholms Lokaltrafik.

Uppge kampanjkod ”dalakraft” vid bokning på
destinationstockholm.se. Gäller för nybokningar med
ankomst under 2014. (Erbjudandet gäller inte teaterbiljetter)

Destination Stockholm
08 663 00 80
destinationstockholm.se

