Bestilling/oppsigelse av fjernvarme
Ved bestilling og oppsigelse er det en fordel at ut- og innflytter sammen leser av måleren
og sender inn blanketten med begge parters underskrifter. Hvis dette ikke er mulig, eller
det er uklart hvem som skal overta, plikter utflytter å gi Fortum Oslo Varme adgang til
måleren/målerne for avlesning av forbruk og eventuell stenging av anlegget.
Ved oppsigelse minner vi om at kunden er ansvarlig for forbruk av fjernvarme fram til
mottatt oppsigelse. Ved flytting er det 14 dagers oppsigelsesfrist.
Bedriftskunder må i tillegg til foretaksnummer også angi næringskode. Denne finnes på
registreringsutskriften som fåes ved etablering av selskap eller på Brønnøysundregistrenes
internettsider www.brreg.no

Vi trenger fødselsdato/foretaksnummer og signatur for å behandle bestillingen din

BESTILLING AV FJERNVARME FRA FORTUM OSLO VARME

Bruk BLOKKBOKSTAVER - skjemaet leses maskinelt

Ettenavn/Firmanavn

Fornavn

Fødselsdato/Foretaksnummer		

Næringskode

Anleggsadresse

Oppgang

Leilighetsnr.			

Telefon

Postnr.		

Poststed

Fakturaadresse		

Målernummer (står på varmemåler)

Målerstand (tall før og etter komma) Avlest dato (ddmmåååå)

Bestiller fra dato
Bestillingen gjelder fjernvarme
Bestillingen forutsetter at bestiller
aksepterer Fortum Oslo varmes
“leveringsbetingelser for fjernvarme.

Overtar etter

Dato (ddmmåååå)

Signatur

Underskrift (BLOKKBOKSTAVER)

OPPSIGELSE AV FJERNVARME FRA FORTUM OSLO VARME
Ettenavn/Firmanavn			

Fornavn		

Anleggsadresse			

Kundenummer

Fødselsdato/Foretaksnummer		Næringskode

Oppgang

Etg.

Adresse for sluttfaktura					

Målernummer (står på varmemåler)

Dato (ddmmåååå)

Målerstand (tall før og etter komma) Avlest dato (ddmmåååå)

Signatur 			

Bruk BLOKKBOKSTAVER - skjemaet leses maskinelt

Leilighetsnr.			

Telefon

Postnr.			

Poststed

Avbestiller fra dato

Opplysninger om adkomst
for avlesing/stenging

Underskrift (BLOKKBOKSTAVER)

Fortum Oslo Varme - Postboks 990 Skøyen - 0247 Oslo - Telefon 22 43 59 80 - e-post: Fov.kundeservice@fortum.com

Bestilling og oppsigelse av

fjernvarme

Dette skjemaet gjelder for bestilling eller oppsigelse av fjernvarme i Fortum Oslo Varmes forsyningsområde.
For bestillingen og oppsigelse gjelder Fortum Oslo Varmes leveringsbetingelser og de til enhver tid gjeldende
priser og øvrige vilkår.
Disse finner du på vår hjemmeside: www.fortum.com eller du kan få disse tilsendt ved henvendelse til vårt
kundesenter på telefon 22 43 59 80.
Har du spørsmål om bestilling og oppsigelse av avtale om fjernvarme, ta kontakt med vårt kundesenter.

Med vennlig hilsen
Fortum Oslo Varme
Kundesenter
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Fortum Oslo Varme
Svarsending 2313
0091 Oslo
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