Asiakastiedote
Toukokuu 2020

Hyvä asiakkaamme
Alennamme sähkönmyynnin toimitushintoja 20 % ajalle 1.6.2020 –
31.10.2020
Koillis-Satakunnan Sähkölle pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat tärkeitä. Siksi haluamme
huomioida KestoWirta asiakkaitamme ja alennamme toimitushinnaston KestoWirta tuotteiden
hintoja 1.6.2020 alkaen viiden kuukauden määräajaksi.
Hinnanalennuksella haluamme palkita uskollisia asiakkaitamme edullisemmaksi muuttuneessa
sähkömarkkinatilanteessa. Haluamme myös osaltamme tukea asiakkaidemme talouksia
koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
Kerrostalossa, jonka vuosikulutus on 2.000 kWh, alennuksen vaikutus on noin 2,80 euroa
kuukaudessa. Omakotitalossa, jonka sähkön kulutus on 5.000 kWh vuodessa, alennuksen
vaikutus on noin 6,10 euroa kuukaudessa. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jonka
vuosikulutus on 20.000 kWh alennuksen vaikutus on noin 12,50 euroa kuukaudessa.
Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään sähköntoimituksen jatkamiseksi. Hinnan muutos ei koske
määräaikaisia tai sopimusmyynnin sopimuksia. Sähkönsiirron hinnat pysyvät ennallaan
myyntihintojen alennuksen aikana.
1.6.2020 – 31.10.2020 voimassa olevat KestoWirta hinnat näet kääntöpuolella olevasta
hinnastosta. 1.11.2020 palaamme nykyiselle toimitushinnastolle ilman erillistä ilmoitusta.
Kevätterveisin,
KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
Lisätiedot:
Asiakaspalvelu

puh. 03 4855 420
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ALENNETUT SÄHKÖN MYYNTIHINNAT
KESTOWIRTA SOPIMUKSILLE 1.6.-31.10.2020 (sis. alv. 24 %)

MYYNTIHINNAT
KESTOWIRTA
YKSIAIKA
Pe ru sm a ksu
Ku lu tus m a ksu

2 ,52 € / kk * )
5, 34 sn t/ k Wh

* 1x25A perusmaksu 1,94 €/kk
)

AIKAMITTAUS
Pe ru sm a ksu

3, 36 € / kk

Ku lu tus m a ksu
Päi v ä
Yö

(klo 07-22)

(klo 22-07)

5,52 sn t /k W h
4,6 3 sn t /k W h

KAUSIMITTAUS
Pe ru sm a ksu

3, 36 € / kk

Ku lu tus m a ksu
Ta lv i a rki päivä

7, 1 3 sn t / kW h

(1.11.-31.3., ma-la klo 7-22)

Muu ai ka

4,9 0 sn t/ k Wh

(muu kuin talviarkipäivä )

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n
verkkoalueella sähköntoimitus tapahtuu
sähkön toimitushinnaston mukaisena, ellei
asiakas ole tehnyt erillistä myyntisopimusta.
Toimitushinnaston tuotteet kuuluvat
sähkömarkkinalain mukaiseen
toimitusvelvolliseen myyntiin.
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n
verkkoalueella tuotteet laskutetaan samalla
laskulla sähkön siirtomaksujen kanssa.
KestoWirta -tuotteet ovat myynnissä koko
Suomeen.
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