Anmälan Inflytt
Avtal och abonnemang
Elnät

Fjärrvärme

Från och med datum

Anläggningsnummer (för Kundtjänst)

Förnamn

Efternamn

Kundnummer (för Kundtjänst)

Privatperson
Näringsidkare

Personnummer/Organisationsnummer Telefon

SNI-kod:

Adress som abonnemanget gäller

Postnummer

Våning

Lägenhetsnummer

Förbrukningsändamål

Ort

Lägenhet
Villa
Fritidshus
Fastighet

Fastighetsbeteckning (gäller ej lägenhet)

E-postadress
Butik
Kontor
Industri

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Annat

Ort

Föregående abonnent

Anvisat elhandelsbolag

Till kunder som saknar avtal om elleverans
kommer tills vidare Landskrona Energi Kraft
AB (0418-47 36 20) att leverera el.

Genom detta avtal förbinder ni er att följa vid varje tid gällande
allmänna avtalsvillkor. De allmänna avtalsvillkoren och prislistor
finns på vår hemsida www.landskronaenergi.se eller kan kostnadsfritt
beställas på telefon 0418 – 47 36 20.
Vid inflyttning debiteras en administrativ avgift på 269 kr.
Detta avtal upphör att gälla tidigast 30 dagar efter att det
sagts upp skriftligen.

För konsumenter infaller förfallodagen efter den 28:e dagen i månaden
dock tidigast 20 dagar efter det att vi avsänt fakturan.
För näringsidkare gäller 30 dagars förfallotid.

El
Fakturering grundas på insamlade mätvärden. Om insamling av
mätvärde inte kan genomföras beräknas mätvärdet. Fakturering sker
med högst 3 månaders intervall. Betalning ska vara oss tillhanda
senast på fakturan angiven förfallodag.

Fjärrvärme
Förfallodagen infaller tidigast 30 dagar efter det att vi avsänt fakturan.
Fakturering sker en gång per månad.

På vår hemsida finns information om rätten till avbrottsersättning
och skadestånd enligt kapitel 10 och 11 i ellagen, hur du går till väga för
att lämna klagomål samt till vilka instanser du kan vända dig för
information eller tvistlösning.

Kundinformation
Undertecknad anmälan bör vara Landskrona Energi AB tillhanda senast 8 dagar före tillträdesdagen. I annat fall kan vi inte garantera att
abonnemanget är påkopplat. Har du frågor angående ditt abonnemang är du välkommen att kontakta oss på Kundtjänst.

Datum och namnteckning

Landskrona Energi AB org.nr. 556803-9217
Besöksadress: Gasverksgatan 2, Landskrona

Kundtjänst 0418-473620

kundtjanst@landskronaenergi.se

landskronaenergi.se

Tejpa här
Frankeras ej.
Landskrona Energi AB
betalar portot.

Landskrona Energi AB
Kundtjänst
Frisvar 205 89 173
26120 Landskrona

