
www.oskarshamnenergi.se

på plats nära dig

Nätavtalet skall vara oss tillhanda 3O dagar före tillträdesdagen. 
I annat fall garanterar vi inte att elen är påkopplad.

Vi erbjuder E-faktura, ansök via din internetbank. 

För detta avtal gäller Oskarshamn Energi Nät AB och Oskarshamn Energi AB:s leveransvillkor och 
allmänna avtalsvillkor NÄT2O12K (rev) och EL2O12K (rev). Inflyttningskostnad 3OO kr läggs på första 
fakturan. Elleverans sker från ovanstående tillträdesdatum eller så snart förfallen skuld reglerats.

Så här behandlar vi personuppgifter 
Se baksidan
 

Glöm ej att säga upp ditt tidigare elnätsavtal när du flyttar. Du är betalningsansvarig för förbrukning 
fram till flyttdatum och elmätaren är avläst.

V. G. texta
Namn

För Oskarshamn Energis anteckningar

Ort och datum

Kundnr

Tj.ställe

Tj.ställe FJV

Underskrift

Personnr.

Nuvarande adress Telefon

Postnummer och ort

Ny adress (som avtalet avser) Lägenhetsnr.

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än anläggningsadressen ovan)

E-postadress

Fastighetsägare

Föregående kund

Tillträdesdatum Avser  BOSTAD

FRITIDSHUS




Elnätsavtal
Privatkund

Oskarshamn Energi AB
Oskarshamn Energi Nät AB
Hantverksgatan 15
Box 564     572 26  Oskarshamn

Kundservice  Tel: O491–881 1O   Fax: O491–88O 99 
E-post: kundservice@oskarshamnenergi.se
Öppet: 
Måndag - Fredag     O8.OO – 16.OO



Du bestämmer över din data

Vi bryr oss om dina uppgifter 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 
2O18 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För 
att du ska känna dig trygg med hur vi på Oskarshamn Energi AB och Oskarshamn Energi Nät AB 
behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Du behöver inte göra någonting med 
anledning av den här informationen. 

Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna skicka dig avtal, 
information, och anpassade erbjudanden. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som 
möjligt.

GDPR påverkar inte ditt avtal med oss, men läs gärna mer om hur vi hanterar dina uppgifter på 
www.oskarshamnenergi.se
Har du några frågor kan du alltid kontakta vår kundservice.

Hälsningar Oskarshamn Energi AB och Oskarshamn Energi Nät AB
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