Så här gör
du för att slippa
bli strömlös!
Vid utflyttning

När du flyttar ut fyller du bara i en uppsägningsblankett
och skickar den till oss. Denna blankett ska vara oss
tillhanda senast 30 dagar före utflyttningsdagen. Det är
alltså det datum som du anger på blanketten som
bestämmer när strömmen stängs av.

Vid inflyttning

När du flyttar in måste du fylla i en abonnemangsanmälan
som ska vara oss tillhanda senast 8 dagar före själva inflyttningsdagen. Detta är viktigt eftersom du annars riskerar att
komma till en bostad där elen är avstängd.

Om jag glömt anmäla inflyttning
och elen är frånkopplad?

Det är ingen fara på taket. Om du upptäcker att elen är
avstängd när du flyttar in i din nya bostad kontaktar du
direkt vår Kundservice 0480-45 11 45 före klockan 15.00.
Då kopplar vi på elen samma dag. Om du inte hinner före
15.00 finns två möjligheter; antingen väntar du tills dagen
därpå eller så betalar du en avgift för snabb inkoppling.

Det är ju faktiskt ganska enkelt!

Bara du fyller i blanketterna och ser till att vi har dem i tid så
fungerar allt väldigt smidigt. Åtminstone vad gäller elen!

Och om jag råkar ha elavtal med
annat elhandelsföretag än Kalmar Energi?

Förfarandet är då något annorlunda. På baksidan av denna
trycksak finns utförligare information om hur du då går
tillväga.

Kund nr

Ifylles av kund

IN

Anmälan ska vara oss tillhanda 8 dagar före tillträdesdagen.
I annat fall garanterar vi inte att elen är påkopplad.
Uppläggningsavgift vid inflyttning debiteras

Datum fr o m

INFLYTTNING

Kalmar Energi · Box 822 · 391 28 Kalmar · Trångsundsvägen 20
Tel Kundcenter 0480-45 11 45 · Tel växel 0480-45 11 00 · Fax 0480-45 11 05
www.kalmarenergi.se · E-post: kundcenter@kalmarenergi.se

Abonnemang





El

Fjärrvärme

Namn

Person-/organisationsnummer

Tel dagtid

Förbrukningsställets adress

Postnr och postadress

E-post

Fakturaadress

Anl. nr

Mobil

Lägenhet/lokal nr

Fastighetsägare
Föregående kund i ovanstående lägenhet

Ort datum

Underskrift (för firma behörig firmatecknare)

Namn (textat)

Genom detta avtal förbinder du dig att följa respektive bolags, vid varje tid gällande, allmänna avtalsvillkor. Du kan kostnadsfritt beställa de allmänna avtalsvillkoren på tel 0480-45 11 45.
Avtalspart för el/elenergi är Kalmar Energi Försäljning AB, org.nr 556548-4317, för el/elnät Kalmar Energi Elnät AB, org.nr 556182-7543 och fjärrvärme Kalmar Energi Värme AV, org.nr 556636-7792.

Kund nr (längst till höger på din faktura)

Ifylles av kund

UT

Uppsägning ska vara oss tillhanda senast
30 dagar före utflyttningsdagen.

Datum fr o m

UTFLYTTNING

OBS! Den dag då
elförbrukningen upphör

Kalmar Energi · Box 822 · 391 28 Kalmar · Trångsundsvägen 20
Tel Kundcenter 0480-45 11 45 · Tel växel 0480-45 11 00 · Fax 0480-45 11 05
www.kalmarenergi.se · E-post: kundcenter@kalmarenergi.se

Uppsägning av abonnemang



El



Fjärrvärme

Namn

Person-/organisationsnummer

Tel dagtid

Förbrukningsställets adress

Postnr och postadress

E-post

Adress för slutfaktura

Lägenhet/lokal nr

Fastighetsägare
Vem flyttar in efter Er

Ort datum

Anl. nr

Underskrift (för firma behörig firmatecknare)

Namn (textat)

Mobil

