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Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry
SÄHKÖTARJOUS 1.11.2020 ALKAEN
Turku Energia on Suomen suurimpia energiayhtiöitä ja pitkäaikainen paikallinen yhteistyökumppani TPK:n jäsenille. Sähkönmyynnissä markkina-aluettamme on koko Suomi, sen lisäksi Turku
Energia vastaa sähkön jakelusta Turussa sekä kaukolämmön myynnistä ja jakelusta Turun seudulla. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita, erinomaista henkilökohtaista palvelua unohtamatta.
Sopimuskaudet
Etuna TPK:n jäsenille (ns. optiovuosilaiset) tarjoamme uuden, kiinteähintaisen, 24kk määräaikaisen Louna TPK -sähkösopimuksen. Sopimuskausi on 1.11.2020-31.10.2022
Sopimuskauden jälkimmäiseen vuoteen, ajalle 1.11.2021-31.10.2022, voivat tulla mukaan
myös ne TPK:n jäsenet (ns. uudet jäsenet), joiden 24kk sähkötarjous päättyy 31.10.2021.
Sopimuksen hyväksyminen
Tarjous on lähetetty sähköpostilla 1.4.2020. Sopimus on hyväksytty 1.4. puhelimitse ja hyväksyminen vahvistetaan vielä vastausviestillä sähköpostitse.
Turku Energia huolehtii sopimusuusinnan viestinnästä asiakkaille 3.4.2020 alkaen.
Tarjoushinnat Louna TPK -sähkösopimukselle 1.4.2020

TARJOAMME

Perusmaksu
alv 24 %
€/kk

(päivä / talvi-arki) (yö / muu aika)
alv 24 %
alv 24 %
snt/kWh
snt/kWh

Yleissähkö
Yösähkö

1,50
2,00

3,90
4,69

3,38

Hinnat seuraavat markkinahinnan kehitystä.
Vihreää energiaa Ekotakuu- palvelulla
Louna TPK -sopimuksen energia on tuotettu monilla eri tuotantomuodoilla. Jäsen voi
halutessaan valita sen tuotetuksi uusiutuvan energian tuotantomuodoilla valitsemalla Ekotakuu -palvelun.
Palvelun hinta on 0,99 €/kk ja sen voi valita EnergiaOnlinen kautta tai ilmoittamalla
valinnasta asiakaspalveluumme.
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Turku Energian asiakkaana :
Kuulut automaattisesti Etupiiri-kanta-asiakasohjelmaan, jonka kautta saat rahanarvoisia etuja kymmenistä eri yrityksistä ja säästät satoja euroja vuodessa. Lataa käyttöösi Etupiiri-mobiilikortti saamasi tekstiviestilinkin kautta. Lisätietoja www.turkuenergia.fi/etupiiri
• Asiakaspalvelumme palvelee sähköisesti, puhelimitse ja palvelupisteessä. Lisäksi
asiakaspalvelupisteestä saa myös lainata maksutta sähkönkulutusmittaria, vedenvirtaama-mittaria ja pintalämpömittaria.
• EnergiaOnline –nettipalvelussamme voit helposti mm. päivittää sähkösopimuksen, muuttaa omia tietojasi ja seurata energiankulutustasi.
• Asiakkaanamme saat sähköisen Etupiiri-kirjeen sekä suositun Valopilkku-asiakaslehtemme luettavaksesi neljä kertaa vuodessa.
• Olemme Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö. Paikallisena yrityksenä tuemme
mm. paikallisia hankkeita ja seuroja.
• Ympäristöohjelmamme myötä lisäämme uusiutuvan energian osuutta sähkön ja
lämmön hankinnassa 50 % vuoteen 2020 mennessä - olemme alan edelläkävijä.
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