ANSÖKAN NÄTAVTAL - NÄRINGSIDKARE
Kom ihåg att lämna in ansökan minst 15 dagar före inflyttning.

Ansökan
avser:

Anläggnings-id:

El effekt (EF)

El högspänning (EH)

Fjärrvärme

El lägenhet/säkringsabonnemang

73599

Ansökan avser övertagande/namnändring av abonnemang mellan firmatecknare.
Om även elhandelsavtal ska överlåtas måste du kontakta ditt elhandelsföretag.

Verksamhetens huvudsakliga SNI-kod:

Obs! SNI-kod skall anges
Önskar blankett för
autogiroansökan

Uppsägning av abonnemang sker på särskild
blankett eller på vår hemsida (se nedan).
Om abonnemanget inte sägs upp i tid är du
betalningsansvarig fram till avläsningsdagen.

År-månad-dag

yttningsdatum:
Kundnummer:

yttningsadress
Gatuadress:

Mätarnr/Plintnr:

Föregående innehavare:

Fastighetsägare:

Företagets namn och faktureringsadress
Organisationsnummer

Företagets fullständiga namn:
Eventuell c/o adress:
Gatu-/boxadress (om annan än inflyttningsadressen):

E-postadress:

Postnummer:

Ort:

Telefonnummer dagtid:

Telefonnummer kvällstid:

Telefaxnummer:

Gävle Energi kommer att kreditpröva denna ansökan

Gävle Energi AB äger som villkor för inledande av leverans/tjänst kräva säkerhet eller förskottsbetalning. Dock ska uppmärksammas att
säkerhet och/eller förskottsbetalning även kan komma att krävas för fortsatt leverans. Om leverans inleds före godkännande av ansökan och
kund inte godkänns vid kreditprövning och/eller överenskommelse om säkerhet eller förskottsbetalning inte träffas, äger Gävle Energi AB rätt
att upphöra med leverans/tjänst och avböja denna ansökan.
Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Mer information finns på vår hemsida och i de Allmänna avtalsvillkoren.

Anvisat elhandelsföretag Gävle Energisystem AB

Om du inte själv har valt elhandelsföretag, är vi - enligt lag - skyldiga att anvisa dig ett företag. Vi har valt Gävle Energisystem AB som
anvisningsföretag till din elanläggning. Gävle Energisystem AB är ett dotterbolag till Gävle Energi AB. Mer information hittar du i bifogat brev
och i ”Särskilda villkor för försäljning av el, från anvisat elhandelsföretag, till näringsidkare ”.
Information finns också på vår hemsida www.gavleenergi.
Undertecknad blivande kund hos Gävle Energi AB förbinder sig härmed att iaktta vid varje tillfälle gällande Allmänna avtalsvillkor samt andra
bestämmelser och taxor, som är hänförliga till den eller de tjänster som omfattas av denna ansökan. Allmänna bestämmelser, taxor och andra
bestämmelser kan beställas hos Kundservice eller skrivas ut från vår hemsida www.gavleenergi.se.
Ort och datum

Namnunderskrift, behörig firmatecknare

Namnförtydligande av ovanstående namnunderskrift

Version 5 2009-11-06

Gävle Energi AB

Postadress

Förrådsgatan 6

Box 783

803 09 GÄVLE

801 29 GÄVLE

Telefon
026-17 85 75

Epost/Webbsida

Säte/Orgnr

kundservice@gavleenergi.se

Gävle/556407-2501

www.gavleenergi.se

Tejpa
här
Frankera inte!
Gävle Energi
betalar portot

Gävle Energi

Svarspost
2022 1538

808 00 Gävle

Vik här

