OTA KÄYTTÖÖSI ELENIA AINA
VOIT VOITTAA MATKAN
LIITÄ AURINKOSI TURVALLISESTI SÄHKÖVERKKOON

OTA KÄYTTÖÖSI
MAKSUTON ELENIA AINA
VOIT VOITTAA MATKAN
TAI VILLASUKAT
Arvomme Elenia Aina -palvelun
käyttäjien kesken kolme
500 euron matkalahjakorttia ja
50 paria kotimaisia villasukkia.

Talvella tarvitsemme lämpöä. Sähköä
kuluu arjen sujumiseen. Elenia Aina -palvelussa näet kuinka paljon sähköä kuluu.
Ja kun tiedät, voit tehostaa sähkönkäyt-

töäsi. Samalla säästät luontoa.
Elenia Aina -palvelu on kätevä käyttää, myös mobiilisti. Juuri silloin kun se
sinulle parhaiten sopii.

Elenia Ainassa voit muun muassa
• Seurata sähkönkulutustasi jopa tunti
tunnilta tai vaikka edellisen kuukauden ajalta euroina tai kilowattitunteina
• Tarkistaa sähkölaskusi ja niiden maksutilanteen
• Vertailla sähkönmyyjien tarjouksia ja
löytää itsellesi sopivan sähkösopimuksen
• Saada tarjouksen sähköliittymälle

• Nähdä sähkö- ja huoltokatkot ja testata, onko vaikkapa mökillä sähköt
päällä sekä tehdä vikailmoituksen
• Tilata maksuttoman tekstiviestipalvelun, jolla saat tietoa sähkökatkoista
• Tarkistaa mittarilukemasi kännykällä
tai tabletilla omalta kotisohvaltasi
Lue lisää ja rekisteröidy palveluun nyt:
www.elenia.fi/aina
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TUS EUROINA
LOKAKUU

Energia 2016
Siirto 2016
Verot 2016

Yhteensä

209,79 €

• Katso Elenian laskulta
asiakasnumero ja
käyttöpaikan numero
• Luo käyttäjätili osoitteessa
asiakas.elenia.fi
• Saat sähköpostiisi linkin,
jonka kautta pääset luomaan
salasanan
• Kirjaudu palveluun
asiakas.elenia.fi tai lataa
sovellus älylaitteeseesi

77,33 €
53,59 €
78,87 €
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ELENIA AINA
KÄYTTÖÖNOTTO
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ASTEEN LASKU
SÄÄSTÄÄ
LÄMMITYSKULUISSA
Jos kotonasi on sähkölämmitys, voi
sähkönkulutuksesta puolet mennä
lämmitykseen. Huonelämpötilan
yhden asteen lasku voi säästää 5 %
lämmityskuluissa. Aloita lämpötilan
pudotus makuuhuoneessa, viileässä
nukut paremmin. Villasukat lämmittävät ja sohvalla on mukava käpertyä viltin alle.

Lämpömittarilla oikea
huonelämpötila
Helpoin tapa seurata sisälämpötilaa
on hankkia lämpömittari. Sijoita mittari huoneiden väliselle sisäseinälle,
ei ulkoseinälle, jossa veto voi vaikuttaa siihen. Sopiva huonelämpötila on
19-22 °C.

LIITÄ AURINKOSI
TURVALLISESTI SÄHKÖVERKKOON
Aurinkoenergian suosio kasvaa vuosi
vuodelta. Aurinkopaneelien hinnat ovat
laskeneet, joten yhä useampi valitsee
aurinkoenergian kesämökin tai talonsa
katolle.
Muutama vuosi sitten Elenian sähköverkkoon oli kytkettynä pari sataa
aurinkopaneelia. Nyt aurinkopaneelien
määrä Elenian verkossa on lähes 2500.

Aurinkopaneelien liittämisestä sähköverkkoon on täytettävä ilmoitus käyttöönottolupaa varten. Näin sähköturvallisuus on taattu myös verkon vikatilanteissa. Ja kun teet sopimuksen
sähkönmyyjän kanssa, voit myydä
omasta käytöstä ylijäävän sähkön.
Lue lisää osoitteesta: www.elenia.fi/
sahko/mikrotuotantoa-auringolla

OTA YHTEYTTÄ
Asiakaspalvelu..................................020 690 025
arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 9–16
Vikapalvelu 24/7............................... 020 690 911
Vaihde (arkisin klo 8-16)..................... 020 586 11
www.elenia.fi

Sähköpostiosoitteet
asiakaspalvelu@elenia.fi
etunimi.sukunimi@elenia.fi
Elenia Oy
PL 2, 33901 TAMPERE

