Kun tarvitset kotiisi energiaa – meillä
on ratkaisu. Ja mikä tärkeintä,
tarjoamme palvelut, jotta sinä voit
elää omannäköistäsi elämää.
väre.fi

Sähkösopimukset
Kuukausisähkö
Määräaikainen sähkösopimus, jonka sopimusjakso on 12 kuukautta.
Kuukausimäärän ylittävä energia laskutetaan hintaan 8 snt/kWh.

Sopimusvaihtoehdot ja hinnat:
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1 000 kWh/v
84 kWh/kk

2 000 kWh/v
167 kWh/kk

3 000 kWh/v
250 kWh/kk

4 000 kWh/v
334 kWh/kk

6 €/kk

12 €/kk

18 €/kk

24 €/kk

Määräaikainen sähkö
Määräaikainen sähkösopimus, jonka sopimusjakso on 24 kuukautta.
Hinta muodostuu kuukausi- ja energiamaksuista.

Kodin lisäturva
Mielenrauhaa ja suojaa,
kun arki yllättää.

Solmiessasi kahden vuoden määräaikaisen sähkösopimuksen, saat Kodin lisäturvan kaupan päälle.
Se astuu avuksesi epäonnen kohdatessa korvaten
kotivakuutuksesi omavastuuosuuden jopa 500
euroon saakka.
Vahingon on oltava kotivakuutuksesta korvattava vahinko ja
vahingon määrän on ylitettävä kotivakuutuksen ehtojen
mukainen omavastuun määrä. Vakuutus korvaa korkeintaan
kolme vahinkoa vakuutuskauden aikana (2 vuotta).

Lisäpalvelut
Vihreä sähkö

Vihreä sähkö on alkuperätakuin varmennettua uusiutuvaa
energiaa. Se on vesi- ja tuulivoimalla sekä bioenergialla tuotettua
puhdasta ympäristöystävällistä sähköä. Voit vihertää sähkösi joko
kulutuksen mukaan 0,4 snt/kWh tai Vihreä sähkö -paketin avulla
alkaen 1 €/kk.

Lähisähkö

Lähisähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa lähituottajilta. Se on tuotettu ympäristöystävällisesti esimerkiksi vesivoiman tai aurinkopaneelien avulla ja valittavissa lisäpalveluna kaikkiin Väreen sopimuksiin. Voit ostaa Lähisähkösi helposti joko kulutuksen mukaan
0,8 snt/kWh tai Lähisähkö-paketin avulla alkaen 2€/kk.

Maksuttomat asiakasetusi, ole hyvä!
Avainturva sisältyy automaattisesti kaikkiin sopimuksiin. Avainturva-vakuutus korvaa kodin, vapaa-ajan asunnon sekä auton
avainten katoamisesta aiheutuneita kuluja aina 500 € saakka.
Väppi on henkilökohtainen energiavalmentaja, jonka avulla
voit ajantasaisesti seurata kulutustasi sekä hallita helposti
sopimuksiasi sekä laskutusta.
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Rappu

MARKKINOINTILUPA
Minulle saa lähettää markkinointiviestejä ja markkinointimateriaalia.
Sähköpostilla

Tekstiviestillä

(Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa ilmoittamalla siitä Väreelle.)
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