OVERTAKELSE AV ABONNEMENT

Vi har i fellesskap lest av måleren og godtar at målerstanden er grunnlag for overtakelse og avregning. Ved manglende utfylling
vil skjemaet bli returnert.
Nettselskapet er pålagt leveringsplikt for å sikre at kundene ikke skal miste strømmen ved blant annet flytting. I slike situasjoner
får kunden strøm fra nettselskapet. Leveringsplikten er regulert av NVE (www.nve.no). Leveringsplikten er midlertidig og dyrere
enn om den samme strømmen blir kjøpt fra en strømleverandør. Les mer om leveringsplikten på www.morenett.no

Velg derfor strømleverandør snarest.
* Obligatoriske felt! Bruk blokkbokstaver
*Målernummer:
*MålepunktID:

7070575000

*Målerstand:

*Dato for overtakelse: (dd.mm.åå)		

*Adr. måler:

Innflytter
Kundenr. (eventuelt)
* Etter-/for-/mellomnavn:
* Telefon privat:

Arbeid:

Mobil:

E-post adresse:
* Fødselsnummer: (11 siffer)

eller Org. nummer: (9 siffer)

* Faktura adr:
* Postnummer:

* Sted:

Bankkonto ved evt. beløp tilgode ved avregning:
Ønsker påminnelse om måleravlesning på:

SMS

E-post

eller

Utflytter
Kundenr.:
* Etter-/for-/mellomnavn:
* Adresse for sluttfaktura:
* Postnummer:

* Sted:

* Tlf/Mob:

E-post:

Bankkonto ved evt. beløp tilgode ved avregning:

Sted/dato:		

Sted/dato:

		
		
* Signatur utflytter		
			

* Signatur innflytter
(Innflytter må være fylt 18 år)		

Mørenett AS, Langemyra 6, 6160 Hovdebygda. Tlf. 70 05 01 00. E-post: kundesenter@morenett.no
Vi gjør oppmerksom på at kredittsjekk vil bli utført av nye kunder.

VILKÅR OG INFORMASJON
Når du overtar en strømmåler, er det viktig at du tar kontakt med Mørenett AS. Som forbruker av strøm har du bestemte
rettigheter og forpliktelser.
I forholdet mellom deg som kunde og kraftleverandøren eller nettselskapet, brukes noen begreper som du bør kjenne til:
Pliktleveranse: Nettselskapet er pålagt leveringsplikt for å sikre at kundene ikke skal miste strømmen ved flytting, når kraftselskapet ikke lenger kan levere strøm, eller når kunden ikke betaler kraftregninga og kraftleverandør av den grunn avslutter
leveransen.
Kraftleverandør: Selskap som omsetter eller selger elektrisk kraft. Kraftpris: Prisen på kraften du kjøper.
Nettselskap: Det selskapet som eier og har ansvaret for linjenettet du benytter for å få strømmen transportert frem til din bolig.
Nettleie: Nettselskapet krever inn en leie for bruk av nettet til transport av kraften til din bolig.
Leien inkluderer også avgifter til staten, som forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.
Avtale om nettleie og kjøp av strøm
Mørenett AS bruker standard leveringsvilkår fremforhandlet mellom Forbrukerrådet og Energibedriftenes landsforening.
Avtalene finner du på www.morenett.no eller du får den tilsendt ved å henvende deg til oss. Nettdriften er en monopoltjeneste
og staten kontrollerer nettselskapenes virksomhet. Kvaliteten på strøm og spenning skal være iht. forskrift gitt av NVE (Norges
Vassdrag og Energidirektorat). Mer om dette finnes på www.nve.no. Du må være over 18 år for å inngå avtale om kjøp av kraft.
Er du under 18 år må abonnementet stå på en myndig person. Det vil bli foretatt kredittsjekk ved innflytting.
Bolig du flytter fra
Inntil kundeforholdet er sagt opp, er du ansvarlig for strømforbruket. Ved utflytting er det to valg.
1. Innflytter og utflytter kan fylle ut skjemaet ”Overtakelse av abonnement”, eller benytt Di side på www.morenett.no. Ta kontakt
med kundesenteret på tlf. 70 05 01 00 ved spørsmål. Overføring av abonnement er gratis.
2. Skal måleren frakoples må du gi oss beskjed 3 virkedager i forveien. Det påløper et gebyr for avstenging av måler,
som utføres av montør. Gebyret påløper utflytter.
Måleravlesning og faktura
Mørenett AS avregner nettleie månedlig. Måleravlesing er den 1. i måneden. Som kunde får du påminnelse om avlesning hver
andre måned, og kan sende inn avlesning på Di Side på www.morenett.no, SMS, eller på telefon 800 33 020. Har du AMSmåler trenger du ikke lese av måleren.
Faktura blir sendt etterskuddsvis, og har forfall den 1. i måneden etter hver avlesning.
Stenging av strømmen
Dersom du ikke betaler innen betalingsfristen, kan netteier stenge strømmen til anlegget ditt. Du vil få purring/stengevarsel,
og 4 ukers frist for å unngå stenging. Det lønner seg å ta kontakt med oss og gjøre egen avtale dersom du har betalingsproblemer. Du vil da også få opplyst hvilke ekstra kostnader som påløper ved stenging.

