Flyttanmälan företagskund
– för fjärrvärmeleverans
*Datum för avtalsändring

**OmrådesID

**AnläggningsID

Datum för avtalsändring är dagen
då ändring av avtalet träder i kraft.
Ändringen sker klockan 00:00 på
avtalsändringsdatumet.

*Leveransadress

Fyll i den del som omfattar dig

Leveransadress är dit fjärrvärmen
levereras (där fjärrvärmemätaren finns).

Ny avtalspart
*Namn

*Organisationsnummer

*Telefon dagtid

E-postadress

Hantering av personuppgifter
För att du ska kunna få bästa möjliga
service av oss så behöver vi hantera dina
personuppgifter. Vi samlar bara in dina
personuppgifter när det finns lagligt stöd i
dataskyddsförordningen (GDPR).

Fakturareferens

*Fakturaadress (om annan än leveransadressen ovan)

*Ort och datum

*Underskrift – Jag bekräftar och godkänner avtalsändringen samt inträder i avtal om fjärrvärmeleverans.

Avtal om fjärrleverans sker enligt gällande leverans- och avtalsvillkor som återfinns på
vattenfall.se/foretag/fjarrvarme

Tidigare avtalspart
*Organisationsnummer

*Telefon dagtid

*Adress för slutfaktura

*Ort och datum

*Underskrift – Jag bekräftar och godkänner avtalsändringen samt intygar att jag är ansvarig för
fjärrvärmeavtalet hos utflyttande kund.

* Obligatoriska fält – uppgifter vi behöver för att kunna registrera avtalsändringen.
** Obligatoriska

Posta eller mejla till
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
881 06 Näsåker
foretagskundservice@vattenfall.com
Har du frågor hör av
dig till kundservice
020-36 00 36,
vardagar kl 08.00–16.30.

*Ny adress

*Namn

Flyttanmälan/ägarbyte för fjärrvärme ska
göras senast 10 dagar innan flytt.

Vanliga anledningar till att vi hanterar dina
personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att
utföra en tjänst som du har begärt eller
som del av relationen med dig som kund.
För dig som är fjärrvärmekund hos
Vattenfall kan personuppgifter komma att
användas för att ge dig erbjudanden – från
oss eller från våra samarbetspartners.
Behandlingen har Vattenfalls berättigade
intresse som grund. Personuppgifterna
sparas i 18 månader efter utgånget avtal.
Du kan nå vårt dataskyddsombud på
dpo.nordics@vattenfall.com
eller 08–739 50 00.
Frågor som rör personuppgifts-behandling
kan du ställa till dataskyddsombudet eller
via det allmänna kontaktformuläret på vår
webb. Mer information om hur vi
behandlar personuppgifter och
vilka rättigheter du har enligt
gällande dataskyddslagstiftning
hittar du som fjärrvärmekund på
www.vattenfall.se/personuppgifter/.

