På flyttefot?
På dette skjemaet kan du bestille både strøm fra Fortum
og nettleie fra ditt lokale nettselskap. Vi tar hånd om alt
det praktiske rundt byttet av strøm og nettleie, du trenger
ikke foreta deg noe. Skjemaet kan fakses til 69 97 36 72,
postlegges eller sendes til kundeservice@fortum.com.
Du kan også melde flytting på fortum.no/flytting eller ved
å ringe oss på 06910.
Med dette bestillingsskjemaet får du strømavtalen Netto, en
avtale uten bindingstid og uten forskuddsfakturering.
Du får strøm til innkjøpspris med et lavt påslag og et månedlig
fastbeløp. Du kan senere bytte til andre avtaler dersom du ønsker
det. Du finner mer informasjon på fortum.no.

Felter merket med * må fylles ut.
Informasjon om anlegget (strømanlegget dette skjemaet gjelder for)
*Anleggsadresse (Anlegget det bestilles strøm for)						Leil.nr.
*Postnr/sted		
*Målernummer (Dette finner du på strømmåleren)
		
*Målepunkt-id. (Unikt identifikasjonsnr for måleren. Det finner du på nettleiefakturaen til den som flytter ut.)		
*Målerstand / Måleravlesning

*Dato da måleren ble avlest/Overtakelsesdato:

Informasjon om den som flytter inn
*Etternavn/Firmanavn

*Fornavn

		

Kundenr.
(hvis du er kunde hos Fortum fra før)

*Fødselsdato/Org.nummer

*Fakturaadresse

*Postnr/sted

*Telefon		

Mobil

*E-post
*Dato/signatur

*Gjenta med blokkbokstaver

FYLLES UT VED LEIEFORHOLD Huseiers navn, adresse og telefonnummer
Jeg gir Fortum Markets fullmakt til å inngå nettleie og strømavtale, innhente evt. manglende informasjon og aksepterer netteiers betingelser.

Informasjon om den som flytter ut (oppsigelse av nettleie)
Etternavn
Telefon

Fornavn
Mobil		

Kundenr.

E-post

Fødselsdato/Org.nummer		

*Opphørsregning sendes til følgende adresse

*Postnr/sted		

Dato/signatur

Gjenta med blokkbokstaver
FYLLES UT VED LEIEFORHOLD Huseiers navn, adresse og telefonnummer
Jeg gir Fortum Markets fullmakt til å si opp min nettleieavtale.

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

Ved å fylle ut dette skjemaet godtar du gjeldende vilkår for strømavtalen Fortum Netto, samt de vilkår som gjelder tilknytning og nettleie fra ditt
lokale nettselskap. Har du spørsmål vedrørende våre strømavtaler eller flytting, kan du kontakte Fortum kundeservice på 06910, via
kundeservice@fortum.com eller facebook.com/fortumnorge.
Forenklede vilkår:
Avtalens art
Fortum Netto er en avtale mellom Fortum Markets AS (heretter kalt
Fortum) og privat- og næringskunder i alle nettområder. 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. Fortum tar forbehold om
godkjent kredittvurdering.
Angrerett
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett.

Standardvilkår
Vilkår utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; “Energi
Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft”, gjøres gjeldende med de
tillegg som framgår av denne avtalen.
Fakturering
Strømavtalen Netto forutsetter bruk av elektronisk faktura. Dersom elektronisk
faktura ikke er opprettet innen andre (2.) fakturering vil det påløpe et fakturagebyr. Forbruket faktureres etterskuddsvis.
Oppsigelse
Avtalen har ingen bindingstid og kan sies opp i henhold til § 5-3 i
Energi Norges standard kraftleveringsavtale.

For fullstendige avtalevilkår og pris se: fortum.no/netto eller fortum.no/bedrift/netto

Fortum Markets AS
Svarsending 4506
0093 OSLO

