Jämtkraft AB
Box 394
Besöksadress Kyrkgatan 21
831 25 Östersund
Tfn 063-14 90 00
Fax 063-10 64 41
info@jamtkraft.se
www.jamtkraft.se

Avtal serviceavtal fjärrvärme – Lokaler och flerbostadshus
Mellan Jämtkraft AB, och nedan angiven fastighetsägare, har avtal gällande service av
fjärrvärmecentral upprättats.
Avtalet med tillhörande villkor ”Avtalsvillkor serviceavtal – Lokaler och flerbostadshus”, vilka biläggs,
träder i kraft när avtalet undertecknats av bägge parter och gäller därefter under 12 månader med
automatisk förlängning om inte avtalet sägs upp, se villkoren. Avtalet upprättas i två (2) likalydande
exemplar som du skall skriva under och återsända till oss. Vi undertecknar därefter avtalet och sänder
dig ditt exemplar.
Pris för avtalet framgår av gällande prislista för serviceavtal Lokaler och flerbostadshus.

Kunduppgifter
Organisationsnummer

Kundnummer

Kund

c/o adress

Adress

Postadress

Epost

Telefon

Anläggning
Anläggningsadress

☐ Jag vill bli kontaktad innan första

Anläggningsnummer

Kontaktperson

besöket

Vald avtalstyp (markera önskat alternativ)
☐ Serviceavtal ett (1) besök vartannat år. Pris f.n. 105 kr per månad exkl. moms
☐ Serviceavtal ett (1) besök per år. Pris f.n. 165 kr per månad exkl. moms
☐ Serviceavtal två (2) besök per år. Pris f.n. 225 kr per månad exkl. moms
Kommentar

Kund

Jämtkraft AB

Ort, datum

Ort, datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Installationsdatum

Telefon
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