AVTAL POOLVÄRME
Detta avtal är ett tilläggsavtal till tidigare avtal tecknat
mellan fastighetsägare (personnummer enligt nedan) och
Leverantören Växjö Energi AB (org. nr 556187-5203) om
leverans av fjärrvärme. Detta avtal avser enbart villkor för
poolvärme och gäller fr.o.m. kalendermånaden efter avtalets undertecknande och tills vidare. I övrigt gäller villkor
och omfattning enligt tidigare tecknat leveransavtal.
Pris: Enligt gällande prislista
Leverantören har rätt att justera priset en gång per kalenderår. Eventuell prisjustering skall meddelas kunden senast
tre månader innan ikraftträdandet.
Inkoppling av poolvärme
När du ska värma din pool med fjärrvärme är det viktigt att
du gör det på rätt sätt. Kontakta en behörig rörinstallatör
för hjälp. För din säkerhet ska systemet sekundärkopplas.

I våra Lokala regler och Tekniska bestämmelser hittar du information om hur en poolinkoppling ska göras.
Avtalstid och uppsägning av avtalet
Detta avtal gäller tills vidare. Vill part att avtalet skall upphöra att gälla skall vederbörande skriftligen säga upp avtalet.
Uppsägningstiden för poolvärme är en (1) månader för såväl
Kunden som Leverantören. Uppsägningen av Poolväme påverkar inte giltigheten av Leveransavtalet eller därtill hörande
fjärrvärmeabonnemang. Villkoren i Leveransavtalet och
fjärrvärmeabonnemanget kvarstår således oförändrade efter
det att Poolvärme sagts upp. För det fall Leveransavtalet sägs
upp, upphör även detta avtal för Poolvärme samma dag som
Leveransavtalet upphör.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar. Ett exemplar
behålls av Kunden och det andra återsänds till leverantören.

Kunduppgifter, fastighetsägare
Namn

Personnummer

Postadress
Fastighetsadress (om annan än postadress)
Postnummer

Ort

Telefon kontaktperson
E-post
Ort och datum
Beställarens underskrift

Beställarens namnförtydligande

De personuppgifter vi samlar in om dig kommer att användas för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund. Uppgifterna uppdateras i vårt kundregister och kan komma att
användas för marknadsanalyser, statistik och för att skicka information och erbjudanden om våra övriga tjänster till dig. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de
lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på vår webbplats.
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