På flyttefot?

Nå kan du bestille både strøm fra ValdresEnergi Kraft og nettleie fra ditt lokale
nettselskap i ett og samme skjema. Vi tar oss av alt det praktiske rundt byttet av strøm og
nettleie, du trenger ikke foreta deg noe. Skjemaet kan sendes på e-post til
kundeservice@valdresenergi.no, postlegges eller fakses til 61 36 61 50. Du kan også
melde flytting på www.valdresenergi.no eller ved å ringe oss på tlf 61 36 60 00.
Med dette bestillingsskjemaet får du Standard kraftavtale, en strømavtale uten
bindingstid, uten fakturagebyr og uten forskuddsfakturering. Du kan senere bytte
til en av våre andre avtaler om du skulle ønske det. Du finner mer informasjon på
www.valdresenergi.no.
es ut
Felter merket med * må fylles

Informasjon om anlegget (strømanlegget dette skjemaet gjelder for)
*Anleggsadresse (anlegget det bestilles strøm for)
*Postnr/sted

*Målernummer (dette finner du på strømmåleren)

*Målerstand/Måleravlesning

*Dato da måleren ble avlest/Overtakelsesdato

*MålepunktID (unikt identifikasjonnr for måleren. Det finner du på nettleiefakturaen til den som flytter ut)

Navn på tidligere abonnent:

Opplysninger om den som flytter inn (abonnementet kan kun stå på én person eller bedrift)
*Etternavn/Firmanavn

*Fødselsdato/Org.nr
*Postnr/sted

*E-postadresse

*Fornavn

*Fakturaadresse
Telefon

Kundenr

(hvis du er kunde hos ValdresEnergi fra før)

*Mobil

*Dato/Signatur

FYLLES UT VED LEIEFORHOLD Huseiers navn, adresse og telefonnummer

Jeg gir ValdresEnergi fullmakt til å inngå nettleie- og strømavtale, innhente evnt. manglende informasjon og aksepterer netteiers betingelser

Eiendomsmegler (fylles ut hvis skjemaet sendes inn av eiendomsmegler)
Meglerfirma
Telefon

Megler

Jorunn Rosendal, Mona Sætre, Line Lunde Hovrud, Mette Brekken og Nina Stensæter
Jorunn
Mona
Mette
Nina

tlf. 61 36 61 82
tlf. 61 36 61 78
tlf. 61 36 61 79
tlf. 61 36 61 83

jorunn.rosendal@valdresenergi.no
mona.saetre@valdresenergi.no
mette.brekken@valdresenergi.no
nina.stensaeter@valdresenergi.no

Ved å fylle ut dette skjemaet godtar du gjeldende vilkår for strømavtalen Standard Variabel strømpris, samt de vilkår
som gjelder tilknytning og nettleie fra ditt lokale nettselskap. Har du spørsmål vedrørende våre strømavtaler eller
flytting, kan du kontakte kundeservice på telefon 61 36 60 00 eller via e-post kundeservice@valdresenergi.no.

Forenklede vilkår

Avtalens art
Standard variabel strømpris er en avtale mellom
ValdresEnergi og privat- og næringskunder i NO1
nettområde. Avtalen er knyttet til kunde.

Inngåelse av avtale
Avtalen trer i kraft ved overtakelsesdato, gitt at all
nødvendig informasjon er mottatt fra kunden innen
rett tid. ValdresEnergi tar forbehold om godkjent
kredittvurdering.
Angrerett
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i
lov om angrerett. Angrerettskjema finner du på
våre nettsider www.valdresenergi.no.

Velkommenbrev
Når vi har registrert din kontrakt, vil du motta et
velkomstbrev med generell informasjon i posten
eller pr e-post.

Standardvilkår
Vilkår som er utarbeidet av KS Bedrift i samarbeid
med Forbruksombudet; ”Standard
Kraftleveringsavtale”, gjøres gjeldende med de tillegg
som fremgår av denne avtalen.

Fakturering
Faktura vil bli sendt via e-post. For kunder som bor i
ValdresEnergi sitt nettområde tilbyr vi gratis
samfakturering av nettleie og strøm. For kunder i
andre nettområder, tilbyr vi månedlig etterskuddsvis
fakturering av strøm.

Oppsigelse
Avtalen har ingen bindingstid og kan sies opp i
henhold til § 5-3 i KS Bedrifts Standard
Kraftleveringsavtale.

