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Hyvät Keuruun Sähkön asiakkaat!
Keuruun Sähkön henkilökuntaan kuuluvia on nimitetty vuosien ja vuosikymmenien ajan asiakkaidemme keskuudessa
sähköläisiksi. Koko henkilökuntamme on ylpeä nimityksestä, joka on ansaittu siitä pitkäjänteisestä työstä, jota olemme
tehneet Keuruun sähköistämisen aloittamisesta tämän päivän täyden palvelun energiatoimijaksi.

Keuruun
Markkinoilla
tavataan!

Olemme jälleen mukana
markkinoilla
15.-16.7.2017.
Tervetuloa käymään
osastollamme!

Olemme päättäneet antaa saman nimen uudelle viestintäkanavalle, joka teillä on nyt ensimmäistä kertaa luettavana.
SÄHKÖLÄINEN jaetaan laskun yhteydessä jokaiselle sähköverkon liittyjälle ja sähköasiakkaalle 2-3 kertaa vuodessa.
Sähköläisessä kerromme liiketoimintojemme ajankohtaisista
asioista ja tulevista näkymistä, jotka koskettavat teitä asiakkainamme niin energia-asioissa, kuin teollisuuden asennusja kunnossapitoasioissa.
Viime vuosina lähes ainoana viestintä- ja markkinointikanavana ollut Sähköviesti siis loppuu ja tulemme siihen käytetyn
panoksen käyttämään huomattavasti monikanavaisemmin.
Sähköläisen lisäksi panostamme verkkonäkyvyyteen, sosiaaliseen mediaan ja suoraan tuotemarkkinointiin. Edellä mainittujen lisäksi olemme mukana alan eri tapahtumissa, kuten
messuilla ja tori- ja markkinatapahtumissa. Jatkossa tulette
tavoittamaan tai paremminkin tulemme tavoittamaan teidät,
asiakkaamme, entistä useimmin ja mitä moninaisimmin.

Hyvää kesää!
Esa Koivula

VERKON TYÖKOHTEET 2017
Työkohteet painottuvat olemassa
olevan verkon saneerauksiin sekä
toimitusvarmuuden parantamiseen.
Olemme myös mukana uusien asuinalueiden
rakentamisessa Keuruulla ja Multialla.
Verkon parannustyökohteitamme mm:

• Soutujoella
• Multian keskustassa
• Huttulassa
• Valkealahdessa
• Pohjoisjärvellä

Osastollamme messukävijät
saivat jututtaa sähköläisiä mm.
aurinkosähköjärjestelmistä.

RAKENNUSMESSUILLA JYVÄSKYLÄSSÄ
Pasi Kinnunen ja Solartukun
Jouni Järvinen tutkimassa
aurinkopaneeleja.

Keuruun Sähkö Oy oli yhteistyökumppaneidensa,
Solartukun ja Cleworksin, kanssa mukana Jyväskylän
rakennusmessuilla 10.-12.3. Messuilla esiteltiin mm.
Keuruun Sähkön uusia kehittyneitä palveluita: aurinkosähköratkaisuja sekä sähkönohjausjärjestelmää yhdessä markkinaehtoisen Timmi-sähkön kanssa. Keväiset
messut keräsivät runsaat 18 000 kävijää.
Näin kesän korvalla mielenkiintoa herätti eritoten aurinkosähköjärjestelmät, joita ollaan nyt paneelien hintojen
tullessa alas, myös valmiina asentamaan omakotitalojen katoille. Järjestelmille saadaankin oikeilla mitoituksilla jo järkeviä takaisinmaksuaikoja.

Panosta mukavuuteen
ja säästä samalla
sähköä ja rahaa!
KYSY LISÄÄ TIMMI-sähköstä
ja CLEBOX-sähkönohjausjärjestelmästä

Clebox-sähkönohjausjärjestelmä on taasen oiva ratkaisu tulevaisuuden sähkön kysyntäjouston vaatimuksiin.
Varsinkin sähkölämmitystaloissa järjestelmän sähkön
käytön optimoinnilla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä sekä sähkönhinnassa, että -kulutuksessa.
Lämmitystä voidaan ohjata etänä älypuhelimella, jolloin
kohteeksi sopivat erinomaisesti myös talviasuttavat
vapaa-ajan asunnot.
Messuilla mukanaolosta jäi varsin hyvät kokemukset ja
yhteydenottoja saatiin runsaasti. Keuruun Sähkön messuarvonnassa 200 euron lahjakortin K-Rautaan voitti
Aira Kumpulainen Keuruulta.
Lisätietoja järjestelmistä saat Pasi Kinnuselta		
p. 040 5943 448, pasi.kinnunen@keuruunsahko.fi

Päivitä
ja voita!

Päivitä yhteystietosi ja voita
lahjakortti Keuruun Megamarkettiin!

Päivittäneiden kesken arvomme lahjakortit Megamarkettiin!
15.5. arvotaan 300€ arvoinen lahjakortti.

MUUTTAJAN
MUISTILISTA

Päivityslomake löytyy www.keuruunsahko.fi sivuilta.

Yhteystietojen päivittäminen on
muutenkin hyödyllistä, koska siten
• Sinulla on varmasti ajankohtaisinta
tietoa!
• Tiedotamme uudistuksista ja tarjouksista!
• Pysyt ajan tasalla mahdollisissa
häiriötilanteissa!
Kätevin tapa asiakastietojen päivittämiseen on nettilomakkeemme
osoitteessa www.keuruunsahko.fi

Päätä sähkösopimus vanhassa osoitteessa

Tee sähkösopimus uuteen osoitteeseen

ü
ü
ü

kytketään päälle sopimuksen 		
ü Sähköt
aloituspäivänä klo 8-15
on maksullista, jos se
ü Kytkentä
tehdään saman päivän aikana tai 		

Päätä sopimus heti, kun tiedät 		
poismuuttopäivän
Olet vastuussa osoitteen laskuista niin
kauan, kuin sopimus on sinun nimissäsi
Sähköt katkaistaan sopimuksen 		
päättymisen jälkeisenä päivänä

asiakaspalvelun aukioloaikojen 		
ulkopuolella (esim. jos muuttoilmoitus on 		

unohtunut tehdä ja sähköjä tarvitaan heti)

Keuruun Sähkö Oy • Yliahontie 19, 42700 Keuruu

ASIAKASPALVELU

VIKAPALVELUT 24/7

MUUTTOILMOITUS

020 7879 800

Keuruun Sähkö Oy

hoituu helposti nettisivuilla

ma-pe 9.00 - 15.00

020 7879 809

www.keuruunsahko.fi

Keuruun Lämpövoima Oy

SEURAA MYÖS SOMESSA

020 7879 823

www.keuruunsahko.fi

