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Många vägar
-  lätt att komma fram

Lär känna oss
på Kundkontakt
Det är vi som ger dig goda råd

Kundförmåner
Upplev sommaren i Sälen
Stockholmspaketet med rabatt
Liseberg och Universeum
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Möjligheterna att nå oss på Dalakraft har aldrig varit bättre. Med vår nya
hemsida, vår närvaro på facebook, Mina sidor, chatt och telefonservice vill vi
göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. I det här numret av Kraftsamlingen vill vi berätta mer om hur vi jobbar med tillgänglighet och service.

Snabbt och enkelt på hemsidan

Att vara tillgänglig och begriplig är viktigt för Dalakraft. Därför har vi gjort vår
hemsida avskalad och lättnavigerad. Det allra bästa är att ha en personlig kontakt
med dig som kund, men det finns tillfällen då det är enklare att gå in på hemsidan
och ta reda på fakta. Vår avtalsguide, till exempel, ger en snabb och konkret bild
av våra olika avtal utifrån dina personliga förutsättningar, som boendeform, riskbenägenhet och miljöengagemang.

Chatta direkt

Samma goda service som på telefon kan du få via chatten. Den finns tillgänglig på
vår hemsida även under våra utökade öppettider och fungerar på samma sätt som
ett telefonsamtal, alltså en direkt dialog med en person på vår kundkontakt, men
via datorn istället för luren.

Ring oss

Att ringa och få goda råd direkt i luren är det bästa enligt
många av våra kunder. Därför har vi sedan flera år satsat
hårt på att skapa Sveriges bästa och trevligaste kundkontakt. Med vår kunniga personal kan du resonera om allt
som rör din elförbrukning och ditt avtal, få information om
läget på elmarknaden och om vilket avtal som är bäst för
dig i längden.

Glöm telefonköer!

Hos oss behöver du inte vänta på att komma fram.
Vi på Dalakraft är nämligen riktigt snabba på att
svara i telefon.

* 95% får svar inom 60 sekunder.
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Kolla avtal och förbrukning direkt på hemsidan

Om du vill se över dina avtal och kolla din förbrukning är Mina sidor ett bra alternativ.
Från Mina sidor kan du också skriva ut den senaste fakturan om den har råkat
komma bort. Om du inte har varit inne på Mina sidor kan vi rekommendera ett besök.
Det är intressant att jämföra förbrukning månadsvis och år från år i tydliga diagram.
Vet du inte hur du ska logga in? Se vägledningen i login-rutan.
Allt detta hittar du på vår hemsida www.dalakraft.se

Fördjupande blogg

Vill du veta mer om vad som händer på elmarknaden?
Då kan du läsa Elavtalsbloggen. Där berättar Dalakrafts
elhandelsavdelning mer om tendenser på elbörsen, hur
vädret och andra faktorer påverkar elpriset, samt ger
rekommendationer om vilka elavtal som är lämpliga att välja.

Vi vill ge dig goda råd
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Det är viktigt för oss att du som kund alltid känner dig välkommen att kontakta oss.
Chatt och hemsida är lättillgängliga komplement till den personliga rådgivning som
vår kundkontakt alltid erbjuder via telefon.

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/dalakraft

Det är vi som ger dig goda råd
Lär känna några av oss som jobbar på Kundkontakt

Thord

Beth (Elisabeth)

Skidåkande gotlänning
som numer bor i Lima
i nordvästra Dalarna, där
han gärna snickrar på det
egna huset.

Häst- och hundintresserad
mamma från Malungsfors
som tycker om att hålla
sig i form.

Anita

Malin

Kreativ tvåbarnsmamma
fylld av fart och fläkt.
Syns ofta på skoter,
skidor, häst eller hemma
på gården i Malung.

Spralligt energiknippe som
ser till att vi får pausgympa
på kontoret.

Helena

Sportig och positiv tjej som tillbringar
större delen av vinterhalvåret på skidor
med sina slalomtokiga pojkar och
sambo.

På vår kundkontakt
i Malung har vi alltid
tid för dina frågor

– även kvällar och helger
Öppettider
vardagar
lördag
söndag

8:00 – 21:00
10:00 – 14:00
10:00 – 14:00

16 juni till 11 augusti har vi semesterledigt på söndagar och öppet till
20:00 på vardagar.

www.dalakraft.se

0771 48 80 00

info@dalakraft.se
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Bo & Bada i Lindvallen – Sälen!
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Familjepaket – bo 3 dygn till priset av 2.
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Bo tre dygn med familjen på det förstklassiga lägenhetshotellet SkiLodge
i Lindvallen. Två entréer till Experiums äventyrsbad för hela sällskapet ingår.
Experium är Sälens upplevelsevärld med ett gediget aktivitetsutbud. Äventyrsbadet är inbäddat i snygg hamnmiljö med bl a inomhussurfing, vattenrutschbanor, utomhuspool med massagestrålar och pooler för de minsta. Utöver badet
finns även spa, saunavärld, O´Learys, Waynes Coffee, butiker, bio och bowling.

Läs mer om sommaren i Sälen och boka på skistar.com/salen/sommar
Ange kampanjkod KRAFT13 vid bokning.
Erbjudandet gäller med ankomst fr o m 19 maj t o m 6 nov 2013.

10% rabatt på
Stockholmspaketet!
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Bästa paketpris på hotell, upplevelser och lokaltrafik.
Boka enkelt på destinationstockholm.se
eller ring 08 663 00 80 mellan 9 och 17 på vardagar.
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Urval av upplevelser:
Skansen och Gröna Lund, muséer fyllda med dinosaurier,
fotografier och modern konst, stadshus, slott och teatrar.
Oavsett vad du och din familj vill uppleva kan Stockholm
leverera det. Du vet väl att du kan utnyttja hela Storstockholms
lokaltrafik utan extra kostnad med Stockholmspaketet.
Uppge kampanjkod ”Dalakraft” vid bokning.
Gäller för nybokningar med ankomst 10 juni – 18 augusti 2013.

Familjepaket med Liseberg och Universeum
Bo mitt i Göteborg på fyrstjärniga Hotell Liseberg Heden
och gå med hela familjen på Liseberg* och Universeum.
För- och eftersäsong: 4 055 kronor/familj**
(Ord 4 775 kronor)
Gäller 27/4–13/6, 2/9–6/10 2013
Högsäsong: 4 605 kronor/familj**
(Ord 5 285 kronor)
Gäller 14/6–2/9 2013

I paketet ingår:

Övernattning två nätter i
familjerum för 2 vuxna och
max 3 barn, frukostbuffé,
entré för hela familjen till
en dag på Liseberg* och
en dag på Universeum.

Boka på 031 750 69 00 eller liseberg.se/hlh.
Uppge DALAKRAFT vid bokning.
* De dagar parken har öppet. ** Familj innebär max 2 vuxna och 3 barn.

cykla i sälen - bada på experium
läs mer om sommaren och boka på
skistar.com/salen

