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Asiakastiedot
Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Laskutus- ja sähkönkäyttöpaikan osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Sähköntoimituksen toivottu alkamispäivä ____/____20___

Laskutusosoite, jos muu kuin yllä

Pankkitilinumero (mahdollisia hyvityksiä varten)

Nimi

Puhelinnumero

Laskutusosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Laskutusvalinnat (ensisijaiset toiveeni)
Laskutusväli
Eräpäivä

4 laskua vuodessa

kuukauden 5. päivä

6 laskua vuodessa
kuukauden 15. päivä

12 laskua vuodessa
kuukauden 20. päivä

kuukauden 31. päivä

ei väliä

Entisen asunnon tiedot
Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähkösopimuksen päättymispäivä

Oulun Energian asiakasnumero (jos tiedossa)

Valtuutus
Sähkösopimuksessa noudatetaan yleisiä verkkopalvelu- ja sähkönmyyntiehtoja. Sähkön toimituksen aloittaminen edellyttää sekä siirto- että
myyntisopimuksen voimassaoloa. Sähkön siirto- ja myyntisopimuksen hinnoittelun tuote määräytyy käyttöpaikan mittausratkaisun mukaan.
Valtuutan Oulun Sähkönmyynti Oy:n tekemään kanssani valitsemani sopimukset:
toistaiseksi voimassa olevan Varmavirta Jatkuva –myyntisopimuksen Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa
sekä sähkönsiirtosopimuksen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa.
jatkamaan nykyistä Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa voimassa olevaa sopimustani uuteen osoitteeseen sekä
sähkönsiirtosopimuksen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa. Sopimus jatkuu nykyisillä hinnoilla ja sopimusehdoilla.
vain sähkönsiirtosopimuksen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa. (Sähkösopimus myyntiyhtiön kanssa asiakkaan
on tehtävä itse. Siirtosopimus tulee voimaan vasta, kun myyntiyhtiöltä tulee tieto sopimuksesta.)
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Lisätietoja

PL 116
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Puh. 010 287 7800
Faksi 08 557 1269
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Kulloinkin voimassa olevat hinnat voi tarkistaa nettisivuiltamme http://www.pohjoistavoimaa.fi/sahkosopimus.
Lisäetuna annamme kolmen (3) kuukauden perusmaksut veloituksetta
kirjallisesti tehtyihin sähkönmyyntisopimuksiin.
Alennus koskee sähkönmyynnin osuuden perusmaksua.

Sähköntoimituksen alkaminen
Sähköntoimitus alkaa, kun asiakkaalla on voimassaolevat sähkönsiirto- ja myyntisopimukset.
Asiakkaan luottotiedot voidaan tarkastaa ennen sopimuksen hyväksymistä. Mahdolliset maksuhäiriöt voivat estää
sopimuksen voimaantulon tai asiakkaalta voidaan vaatia vakuus.
Ota käyttöön oma Energiatilisi
Energiatili on Oulun Sähkönmyynnin verkkopalvelu, jonka kautta voit asioida silloin kun sinulle parhaiten sopii. Maksuton
palvelu on avoinna aina - 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Energiatilillä voit muun muassa tehdä muuttoilmoituksen,
ilmoittaa mittarilukemat, uusia sähkönmyyntisopimuksen sekä tarkastella omia sopimus- ja laskutietoja. Rekisteröidy
Energiatilille osoitteessa www.energiatili.fi.
Lisätietoa sähkösopimusvaihtoehdoista
Voit tutustua muihin sähkösopimusvaihtoehtoihimme osoitteessa
http://www.pohjoistavoimaa.fi/sahkosopimus tai ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme ma–to klo 8-18, pe klo 8-16, puh. 010 287 7800.
Puhelu 010-alkuiseen palvelunumeroon maksaa 8,80 snt/min. Hinta sis. alv 24 %.
Onnea uuteen kotiisi toivottaa,
Oulun Sähkönmyynti Oy
Asiakaspalvelu
Puh. 010 287 7800
osm@pohjoistavoimaa.fi
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