FLYTTANMÄLAN
Denna blankett använder du för att meddela Elitkraft om din flytt. Eftersom Elitkraft
gärna vill fortsätta att leverera el till din nya adress kan du även ansöka om detta på
baksidan av blanketten. Om du önskar fortsätta med Elitkraft som din elleverantör
ber vi dig att fylla i båda sidor på blanketten. Om du inte önskar ta med ditt avtal hos
Elitkraft fyller du endast i blankettens framsida.

Flytt från adress

Ny postadress

Adress: __________________________

Adress: __________________________

Postnummer: _____________________

Postnummer: _____________________

Ort: _____________________________

Ort: _____________________________

Utflyttningsdatum___________________ Inflyttningsdatum___________________

Personuppgifter: (* Obligatorisk uppgift)
Namn*: _________________________________________________
Personnummer*: __________________________________________
Kundnummer: ____________________________________________
Telefonnummer*:________________ (dag) ________________ (kväll)
E-post: __________________________________________________
Underskrift för anmälan om flytt
Härmed vill jag säga upp gällande elavtal för den adress som ovan är angiven som
avflyttningsadress. OBS! Glöm ej att anmäla både in- och utflyttning till din nätägare.
_________________________
Ort & datum

____________________________
Underskrift

Obs! Vill du ta med ditt avtal till din nya fastighet? Då är det bara att vända på bladet
och fylla i de uppgifter som efterfrågas.

VÄND!

Överflyttning av befintligt elavtal
Ny fakturaadress (Här anger du den adress dit dina elräkningar ska skickas.)
Adress: __________________________________________________________
Postnummer: ______________________ Ort: ____________________________
Telefonnummer: ___________________ E-post: __________________________

Nya anläggningsuppgifter (kontakta din nätägare för att få dessa uppgifter)
Anläggningsadress: ___________________________________________
(Kan vara annan än fastighetsadressen)

Postnummer: ________________________________________________
(Ifylls endast om det är annat än fakturaadress)

Ort: ________________________________________________________
(Ifylls endast om det är annan än fakturaadress)

Nätägare: ___________________________________________________
Nätabonnent: _______________________ Person.nr_________________
(Om annan än den person som tidigare var kund hos Elitkraft)

Nätägarens anläggningsidentitet: _________________________________
Nätområdeskod: ______________________________________________
(Tre bokstäver)

Beräknad årsförbrukning, ca: _______________________________kWh/år
Inflyttningsdatum: _____________________________________________
(ååmmdd)

Jag önskar betala via: Ο Bankgiro
Ο Autogiro
Om inget val är markerat sker betalning via Bankgiro.
Ja tack, jag vill ta med mitt elavtal hos Elitkraft till min nya adress fr.o.m. det angivna
inflyttningsdatumet och bekräftar härmed att ovanstående uppgifter är korrekta.
Anmälan måste vara Elitkraft tillhanda senast en vecka innan inflyttningsdatum för att
leverans ska kunna påbörjas från detta datum, annars kan försening ske. Pris och
avtalsperiod blir som för min tidigare fastighet.
_______________
Ort & datum

_____________________________
Underskrift av nätabonnent

Glöm ej att anmäla både in- och utflyttning till din nätägare!

