Företagskund

Val av abonnerad effekt
– för din fastighets fjärrvärmepris
Företagsnamn

OmrådesID

Kund-/organisationsnummer

AnläggningsID

Leveransadress

Jag vill välja egen abonnerad effekt. Jag väljer 		

kW.

Lägsta tillåtna abonnerade effekt är 5 kW. Vald abonnerad effekt kan inte vara högre
än den rekommenderade.
Genom att välja egen abonnerad effekt binder du dig under 12 månader från
nästa kalendermånad, tidigast från 2019-01-01. Om du inte gör ett aktivt val efter
bindningstidens slut övergår abonnerad effekt till gällande rekommenderade effekt.
Skulle vi under din bindningstid rekommendera en lägre abonnerad effekt gäller vår
lägre rekommendation som abonnerad effekt bindningstiden ut.
Vid effektuttag över vald abonnerad effekt tillkommer övertrasseringsavgift per kW
enligt gällande prislista. Den abonnerade effekten justeras därefter till övertrasserad
nivå från efterföljande månad och gäller som abonnerad effekt under återstoden av
abonnemangets bindningstid.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De personuppgifter du lämnar här använder vi för fullfölja avtal samt att kunna ge
dig erbjudanden – från oss eller från våra samarbetspartners. Behandlingen har
detta avtal som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader efter uppsagt avtal.
Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på 02082 00 00. Mer information om hur vi behandlar persondata och vilka rättigheter
du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfall.se/
personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com
eller 08-739 50 00. Frågor som rör Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling
kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår
webb.

Abonnerad effekt
speglar fastighetetens
effektbehov en kall vinterdag.
Vattenfalls rekommenderade effekt
kommuniceras en gång per år i den
årliga prisinformationen samt på
vattenfall.se.
Rekommenderad effekt
baseras i första hand på
fastighetens effektbehov,
enligt dess effektsignatur,
vid en dygnsmedeltemperatur
för aktuell ort:
Uppsala, Knivsta, Storvreta, Motala
och Askersund -15°C.
Haninge, Tyresö, Älta, Gustavsberg
och Nyköping
-14°C.
Vänersborg och Vargön -12,5°C.
Vår effektsignatur baseras på
uppmätt dygnsmedeffekt och
utomhustemperatur under
vardagar (måndag-fredag) närmast
föregående period oktober-april.
På vattenfall.se finns aktuella
prislistor, vår priskalkylator
och möjlighet att logga in för
att se aktuell rekommenderad
effekt, effektsignatur och
energianvändning.
Posta eller mejla till
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
foretagskundservice
@vattenfall.com
Har du frågor? Ring
kundservice 020-36 00 36,
vardagar kl. 8.00-16.30

