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BESTILLING OG OPPSIGELSE AV NETTLEIEAVTALE

Vi ber ut- og innflytter sammen fylle ut og signere hver sin del av blanketten.

Tidligere kunde er ansvarlig for alt strømforbruk frem til Glitre Energi Nett mottar dette skjema i utfylt stand.

Ved flytting aksepterer vi ikke oppsigelse tilbake i tid dersom vi ikke mottar bestilling fra innflytter 
fra samme dato. Ved ren oppsigelse må oppsigelse være nettselskapet i hende senest 1 uke før oppsigelsesdato

Ved manglende oppsigelse av avtalen er nåværende kunde ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet 
mottar oppsigelse eller har inngått en avtale med en ny kunde. Hvis ingen ny kunde overtar anlegget skal 

anlegget stenges. Jfr. Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, § 11 oppsigelse av 

nettleieavtale. Dersom nettselskapet også leverer kraft på leveringsplikt, gjelder samme reglene for 

kraftsalget. Ved overtakelse vil dato avtalt mellom den som flytter ut og den som 
flytter inn være gjeldende.

Ny kunde må selv ta kontakt med kraftleverandør for bestilling av kraft. 

Som netteier er Glitre Energi Nett lovpålagt å levere kraft til deg selv om du ikke har valgt en kraftleverandør,
men kraftprisen på leveringsplikt er vesentlig høyere enn markedspris på kraft hos en ordinær kraftleverandør.

Det lønner seg derfor å velge kraftleverandør snarest.

Informasjon om kraftleverandører og kraftpriser finnes på følgende internettadresse: www.strompris.no

Med vennlig hilsen
Glitre Energi Nett

Glitre Energi Nett
www.glitreenergi-nett.no

Postboks 7007  ·  3007 Drammen  ·  Telefon: 31 00 42 30  ·  Org.nr. 981 915 550

ANLEGGSBESKRIVELSE - alle felter merket med stjernepunkt må fylles ut før ordren kan effektueres 

Anleggsadresse (+ oppg., etg., leil.) Leil.nr. Postnr. Poststed 

* * * *

Målernr. (siste 8 siffer) Målepunkt ID Målerstand v/overtagelse Dato for overtagelse

* * *

TIDLIGERE KUNDE/HUSEIER - OPPSIGELSE Kundenr.

Etternavn/firmanavn Fornavn/kontaktperson Fødselsnr/foretaksnr.

Regningsadresse (ny adr.) Postnr. Poststed.

E-postadresse Mobil

Dato og  signatur (i hht. prokura for foretak)

FYLLES UT VED LEIEFORHOLD  -  Huseiers navn, adresse og telefon

NY KUNDE/HUSEIER - Dersom Glitre Energi Nett ikke mottar bestilling fra ny kunde, blir anlegget stengt. Kundenr.

Etternavn/firmanavn Fornavn/kontaktperson Fødselsnr/foretaksnr.

Regningsadresse Postnr. Poststed.

E-postadresse Mobil

Kommentar Dato og  signatur (i hht. prokura for foretak)

NB! Dersom strømtilførselen er frakoblet ved bestilling, vil ny kunde bli belastet for fremmøtegebyr i forbindelse med tilkobling.

http://www.strompriser.no/

