
 

Ystad Energihandel AB ● Besöksadress: Fridhemsgatan 24, Ystad ● 0411-57 71 81 ● vardagar 9-16 ● ystadelen@ystad.se 

Beställning elleverans - Konsument 

Leverantör: Ystad Energihandel AB, organisationsnummer: 559111-5265 

Avtalet: Detta avtal omfattar även ”Ystad Energihandel AB, Särskilda Avtalsvillkor för elleverans 
till Konsument” och ”Ystad Energihandel AB, Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el 
till konsumenter” 

Kontaktinformation: Tele: 0411-57 71 81, e-post: ystadelen@ystad.se  

Elprodukt som önskas:  All el du köper av oss är 100% förnybar och kommer från vind, vatten, sol och biobränsle 

Rörligt, löpande                                        Tillval:   

Rörligt, bundet 1 år      Fastpris, bundet 1 år                          Bra Miljöval 

Rörligt, bundet 2 år      Fastpris, bundet 2 år 

Rörligt, bundet 3 år                                                           Fastpris, bundet 3 år           

Priser: Aktuella priser och avtalsvillkor finns på www.ystadenergi.se.  
Där finns också information om hur du gör ytterligare en insats för miljön genom att 
välja Bra Miljöval. 

Önskad avtalsstart: Snarast möjligt   Från detta datum:  

Namn (som står på elnätsfakturan): 
 

Personnummer: 
 

Gatuadress: 
 

Postnummer och ort: 

Faktureringsadress: 
 

Postnummer och ort: 

E-postadress: 
 

Telefon: 
 

 

Anläggningsuppgifter (uppgifterna finns på din faktura): 
 

Anläggnings-ID/GS1-nummer: 
 

Områdes-ID: 

Elnätsbolag: 
 

Beräknad årsförbrukning: 

 

Saknar du anläggningsuppgifterna? Då kan vi hjälpa dig genom en fullmakt: 
 

Fullmakt: Härmed lämnar jag fullmakt till Ystad Energihandel AB att i mitt ställe hämta uppgifter från nuvarande elnätsföretag om min 

elanläggning. Det är uppgifter om registrerat elhandelsföretag, uppsägningstid, bindningstid för nuvarande elbolagsavtal, samt rätten att säga 

upp detta elhandelsavtal. Fullmakt är giltig 1 år från undertecknandet. 

Ort och datum:                                             Underskrift: 
 

  

Denna beställning skickas till: 

ystadelen@ystad.se eller Ystad Energihandel AB 
  Fridhemsgatan 24 
  271 45 YSTAD 
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