EN DEL AV DIN VARDAG
Vik och tejpa ihop längst ned.
Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Växjö Energi AB
Frisvar
20377795
358 01 Växjö

ANMÄLAN EL OCH FJÄRRVÄRME
Öppet stadsnät från Wexnet

Gör din anmälan direkt på veab.se/flytt, eller fyll i blanketten och skicka
till oss. Vi behöver din anmälan senast 15 dagar före tillträdesdagen.

Gå in på wexnet.se och se om din bostad är ansluten till fiber.
Där kan du även även beställa eller göra en intresseanmälan.

Teckna elnäts- och elhandelsavtal

Leveransvillkor och priser

Som din lokala nätägare ser vi till att elen transporteras hem till dig.
Förutom att göra flyttanmälan till oss behöver du även teckna ett
elhandelsavtal. Om du inte aktivt tecknar ett elhandelsavtal kommer
du automatiskt få ett anvisningsavtal med Bixia. Vår rekommendation
är alltid att du själv väljer ditt elavtal, det kommer du att spara pengar på.

Vi levererar enligt de alllmänna avtalsvillkor som du hittar på veab.se.
Här kan du även hitta information om priser.

Frågor?

Kontakta vårt kundcenter på telefon 0470-70 33 33.
Vi hjälper dig gärna!

Avtal om fjärrvärme

Om anmälan avser fjärrvärme skickar vi dig ett separat avtal som ska
fyllas i och returneras till oss.

ANMÄLAN INFLYTT
Inflyttningsdatum (fr.o.m. datum)

Nytt avtal

Anläggningsnummer (Växjö Energis notering)

Kundnummer (Växjö Energis notering)

Elnät

Typ av avtal

Fjärrvärme, enligt separat avtal

Uppgifter för privatperson

Näringsverksamhet, SNI-kod:

Uppgifter för företag

Namn

Företagets namn

Personnummer

Organisationsnummer

Nuvarande postadress		

Privatperson

Nuvarande adress/postadress för företaget

Lägenhetsnummer/fastighetsbeteckning

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon

Telefon

E-post

E-post

Anmälan gäller adress (gäller både privatperson och företag)
Anläggningsadress						

Lägenhetsnummer/fastighetsbeteckning

Postnummer 					

Ort

Fastighetsägare (om annan än du själv)					

Telefonnummer

Föregående kund/ägare

Uppdatera postadressen till samma adress som
anläggningsadressen som avtalet avser

Ja

Nej (fyll i adress nedan)

Fakturaadress om annan än anläggningsadressen

1017_190731_UJ

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.

Anmälan ska vara oss tillhanda 15 dagar före tillträdesdagen. Om anmälan avser företag behöver
vi även kopia av aktuellt registreringsbevis. Sedvanlig kreditupplysning utförs vid behov.
Underskrift (för såväl privat- som företagskund)

Ort datum

Namnteckning (för firma behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Förenkla gärna dina betalningar med autogiro och e-faktura. Du anmäler detta enklast via din internetbank.

