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Fixa fakturan!
Dalakraft Elkonto är
möjligheternas tjänst

Kundförmåner
• Två för en på Green Hotel
• Batteri som laddar
• Åk två för en i Kläppen

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/dalakraft

Ta med
dalakraf dig
ten

när du
flyttar

Vd har ordet:

Slappna
av med
Dalakraft
Vi på Dalakraft har en
viktig uppgift. Det är att göra din tillvaro
som elkonsument så smidig som möjligt.
Därför jobbar vi hela tiden med att ta fram
de bästa lösningarna för våra kunder.
Det är ett ständigt klurande och ibland
kommer vi på riktigt bra idéer. Nu har vi
hittat en tjänst som gör det enkelt att
planera elkostnaderna, eller rättare sagt,
som gör att du slipper planera. Tjänsten
heter Dalakraft Elkonto och är ett
typexempel på hur vi jobbar på Dalakraft:
innovativt och med kundnyttan i fokus.
Och vad är då kundnytta? Vad behöver
du som kund? Troligen inte fler valmöjligheter i alla fall. Många av oss upplever att
vi har alltför många val att ta ställning till.
Därför strävar vi efter att Dalakraft ska
präglas av kundnytta. I den andan vill jag
presentera lösningen för en avslappnad
elkonsument:
1. Som avtal rekommenderar jag Dala
Elfond. Mitt emellan fast och rörligt.
Förvaltat av experter. Rullar på och
gör ett bra jobb så länge du vill.
2. S
 edan adderar du fix-funktionen
i Dalakraft Elkonto, som gör att du
betalar samma summa varje månad.
3. F
 akturan dras automatiskt med
autogiro, så du inte behöver tänka
på om du har betalat eller inte.
Till sommaren 2015 blir Dalakraft Elkonto
åtkomlig för våra kunder. Men vi är så
nöjda med den att vi inte kan hålla oss,
därför kandu läsa om tjänsten redan i
detta nummer av Kraftsamlingen. Men,
som en vis person lär ha sagt: Den som
väntar på en riktigt bra innovation väntar
aldrig för länge!
Må så gott!
Mats Bengtsson
Vd för Dalakraft

En makalös
framgång
– Dala Elfond överträffar
förväntningarna
När vi lanserade Dala Elfond för ett år
sedan visste vi att det skulle bli succé,
för det är en riktigt bra avtalsform. Men
att så många skulle ansluta sig så snabbt
hade vi knappast vågat hoppas. Av våra
kunder som tecknar om avtal är det nu
hela 40 % som väljer Dala Elfond och
trenden är stigande.
Vi tar framgången som ett bevis på att
Dala Elfond är efterlängtad. Anledningen
är nog att fonden löser problem för våra
kunder. Långsiktigt är Dala Elfond ett bra
avtal med ett pris som inte far upp och
ned som en jojo (som elbörsen ofta gör).
Proceduren med att välja nytt avtal när
det gamla löper ut försvinner också med
Dala Elfond, eftersom det rullar på och
inte behöver omtecknas.
– Just dessa anledningar, samt att det
aldrig är fel tidpunkt att gå in i Dala
Elfond, är nog de viktigaste skälen till
succén, säger Rita Aldolfsen som är
marknads- och försäljningschef på
Dalakraft.
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Enklare och
tryggare med
Dalakraft Elkonto

kra
lanseras ft Elkonto
sommare
n
2015!

Dalakraft Elkonto är vår senaste
smarta tjänst. Den ger dig som kund
flera fantastiska möjligheter att
påverka din elfaktura.
Vissa månader blir elfakturan större än
förväntat. Kanske har det varit kallt, eller
så har tonåringarna duschat ännu längre
än vanligt. Men nu kan vi hjälpa dig att
undvika överraskande elfakturor.
Inom kort kommer alla våra privatkunder
att få tillgång till den nya innovativa tjänsten
Dalakraft Elkonto med flera smarta funktioner som gör det enklare att planera
elkostnaden. Du väljer själv om och när
du vill aktivera tjänsten.
En viktig funktion i Dalakraft Elkonto
är den som vi kallar Fix. Den gör det
möjligt att fördela hela årets elkostnad
jämnt över 12 månader, så att fakturan blir
lika stor varje månad. Dalakraft Elkonto är
alltså perfekt för dig som inte vill ordna med
privatekonomin. Och för dig som faktiskt
gillar att ha koll på ekonomin ger Dalakraft
Elkonto nya intressanta möjligheter. Med
Flex-funktionen kan du till exempel välja
en till två betalningsfria månader, kanske i
samband med semester eller jul, för att
sedan betala ikapp under resten av året.
Med Dalakraft Elkonto kan du ha pengar
över, de månader du behöver.

Funktioner i
Dalakraft Elkonto
Fix

Innebär att du kan fördela hela årets
beräknade elkostnad över 12 månader,
så att fakturan blir lika stor varje månad.*

Flex

Ger möjligheten till flexibel betalning och
även möjlighet att hoppa över elfakturan
en eller två månader, för att sedan fördela
ut dessa månaders elkostnader på övriga
månadsbetalningar.**
*	Månadskostnaden efter aktivering av
Dalakraft Elkonto är 28 kr.
** Räntekostnader tillkommer

Anmäl ditt intresse till vår Kundkontakt så skickar vi mer info inför introduktionen av Dalakraft Elkonto.
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Ta med dig dalakraften
när du flyttar
Ska du flytta? Då har vi ett bra tips. Ring oss i god
tid inför flytten. Då ser vi till att du får med dig
dalakraften till ditt nya boende. Vi flyttar över ditt
avtal och förnyar dina uppgifter. Du kan alltid få
dalakraften med dig, oavsett vart du flyttar i landet.

1 kWh räck
er
igång en da till at t hålla
tor i 10 tim
mar
för mindre
än 1, 50 kr.

Välkommen att ringa vår Kundkontakt.
Vi har öppet när du har tid.
Telefon: 0771 48 80 00
Vardagar 08:00–21:00
Lördag–söndag 10:00–14:00

www.dalakraft.se

0771 48 80 00

Visste
du att...

info@dalakraft.se

Kom! Födelsedag, weekend,
firande, bröllop…

Nordens bredaste sortiment
av tillbehör för hemelektronik
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Kom två, betala för en! Trerättersmiddag
med övernattning och frukostbuffé.
I Tällberg, med milsvid utsikt över Siljan, ligger Green Hotel,
en mötesplats för celebriteter och livsnjutare sedan 1947.
Kunder hos Dalakraft betalar 715 kr/person efter
avdragen rabatt. Ordinarie pris 1425 kr/person.

Vid bokning, ange att du är kund hos Dalakraft.
Erbjudandet gäller 150117–150531.

Green Hotel
0247 500 00
mail@greenhotel.se
www.greenhotel.se

Batteriet som laddar telefon
och surfplatta!
40% rabatt

299:-

Linocell
Batteri som laddar
telefon och surfplatta.
Ord. pris 499:Mått: 99x92x28 mm.

Erbjudandet gäller t o m 150331.
Ange rabattkod ”Dalakraft”. Gäller endast i butik.

Förmånligt erbjudande i Kläppen!
2 dagkort till priset av 1.
Kläppen i Sälen är den mysiga skidanläggningen för
hela familjen. Med 34 backar, 21 liftar och fina längdspår
finns något för alla.
Erbjudandet gäller lördag–söndag under vintersäsongen
2014/15 mot inlämnande av denna kupong.
Barn under 8 år åker gratis.

Erbjudandet gäller t o m 150420 mot inlämnande
av denna kupong.

Kläppen Ski Resort
0280 962 00
www.klappen.se

