LIDKÖPING ELNÄT
Dagens datum och tid:

Typ av boende

Privat

Företag

Typ av verksamhet

Person eller organisationsnummer

Lägenhet

Villa

Fritidshus

SNI-kod

Telefon bostad

Telefon arbete/mobil

Förnamn/Företagsnamn

Efternamn/Firmatecknare

Anläggningsadress

Fakturaadress om annan än anläggningsadress

Postnummer

Ort

Överlåtelsedatum

Lägenhetsnummer/fastighetsbeteckning

Föregående kund alt. fastighetsägare

E-post

Övriga upplysningar / Postadress för bekräftelse vid avsaknad av e-post

Här anger du om du är ombud eller kontaktperson för denna ansökan.
(Gäller bara om du är annan person än den sökande)
Namn

Telefon / mobil

Detta avtal innebär att såväl elanvändaren som Lidköping Elnät förbinder sig att följa vid varje tidpunkt beslutade nätavgifter samt Allmänna
avtalsvillkor . Betalningsansvar för detta avtal kvarstår till dess anmälan avflytt bekräftats av oss.

Lidköping Elnät registrerar ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och vi hanterar personuppgifter om dig
som är eller vill bli kund. Registren förs enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag godkänner att personuppgifterna i denna ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) (öppnas i nytt fönster).

Lidköpings Elnät har enligt ellagen, för sitt nätområde, tecknat avtal med Billinge Energi AB som anvisat elhandelsföretag.
Om du inte själv väljer ett elhandelsföretag som du vill ha elleveransen från, så kommer din elleverans från Billinge Energi AB from din inflyttning
till ett så kallat anvisningspris.

Post
Lidköpings kommun/Lidköping Elnät
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Telefon
0510-77 11 30

Bankgiro
5996-2860

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

E-Post
lidkopingelnat@lidkoping.se
www.lidkoping.se/elnat

LIDKÖPING ELNÄT
Hur ofta vill du ha din faktura?
En gång per månad (12 fakturor per år)

Varannan månad ( 6 fakturor per år)

Kvartalsvis ( 4 fakturor per år)

Privat / vilket betal- och leveranssätt vill du ha för din faktura?
Information till dig som väljer pappersfaktura och har en

Jag vill ha pappersfaktura

digital brevlåda via Mina meddelanden eller Kivra.
Vi skickar digital post och är du ansluten till en digital brevlåda kommer
din faktura från oss levereras dit istället för pappersfaktura. Det är både
ett säkrare leveranssätt och bättre för miljön! Vill du ha pappersfaktura
gå in i din digitala brevlåda under inställningar och avanmäl Lidköpings
kommun.
Välj internetbank

Jag vill ha efaktura till internetbanken
1. Namn / Mottagare e-faktura

Personnummer

2. E-post adress

Företag / Vilket betal- och leveranssätt vill ni ha för er faktura?
E-postfaktura är i första hand tänkt för företag och organisationer
Jag vill ha ePostfaktura

E-postadress till e-postfaktura

Jag vill ha pappersfaktura

Information till dig som väljer pappersfaktura och har en
digital brevlåda via Mina meddelanden eller Kivra.
Vi skickar digital post och är du ansluten till en digital brevlåda kommer
din faktura från oss levereras dit istället för pappersfaktura. Det är både
ett säkrare leveranssätt och bättre för miljön! Vill du ha pappersfaktura
gå in i din digitala brevlåda under inställningar och avanmäl Lidköpings
kommun.

• A u t o g i r o –k l i c k a h ä r f ö r a t t l ä n k a s t i l l a n m ä l a n . Du kan även anmäla autogiro via din internetbank.
Du kan ha autogiro i kombination med både e-faktura och pappersfaktura respektive e-postfaktura och pappersfaktura.

Post
Lidköpings kommun/Lidköping Elnät
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Telefon
0510-77 11 30

Bankgiro
5996-2860

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

E-Post
lidkopingelnat@lidkoping.se
www.lidkoping.se/elnat

