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Fe
br

ua
ri

 2
0

19
 –

 m
ed

 r
es

er
va

ti
o

n 
fö

r 
än

dr
in

ga
r.

Förnamn

Flyttanmälan elnät
Glöm inte att anmäla din flytt till oss innan in- eller utflyttning. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in till oss. 
Du kan också gå in på eem.se/flyttanmalan eller ringa vår kundservice på 016-10 60 60.

Efternamn

Personnummer

Mobilnummer

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Jag flyttar från Jag flyttar till

Adress

Lägenhetsnummer

Postadress

Hyreskontrakt gäller till och med

Fastighetsägare

Adress

Lägenhetsnummer

Postadress

Hyreskontrakt gäller från och med

Fastighetsägare 

Underskrift

Att teckna elavtal brukar löna sig
När du har anmält inflytt till oss så får du
ett elnätsavtal för att kunna få tillgång
till el. Själva elen köper du sedan av ett valfritt
elhandelsbolag. Om du inte själv tecknar
elavtal också med ett elhandelsbolag så får
du automatiskt ett anvisningspris vilket oftast
ligger lite högre än övriga priser. Vårt råd till
dig är att ta ställning till hur du vill köpa din
el. Vår kundservice kan förklara mer om du har 
funderingar.

 

Det här innebär ditt elnätsavtal
Elnätsavtalet är knutet till en specifik adress 
så när du flyttar nästa gång behövs ett nytt 
avtal. Det är bara en person i hushållet som 
kan teckna avtal för elnät samt för elen ni 
förbrukar och köper från ett elhandelsbolag. Det 
är personen som tecknar elnätsavtalet som är 
betalningsskyldig.

Inflyttningsavgift 312,50 kr inkl. moms.  

Information om konsumenträttigheter, klagomålshantering, tvistlösning och 
oberoende användarrådgivning finns på eem.se/konsumentratt. Du kan även 
kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Faktureringsadress (om annan än nya adressen)
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Svarspost
Kundnummer 20261818
638 01 Eskilstuna
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Nytt läge?


