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Elnät Kontrakt och 
Abonnemangsanmälan 

Områdesid: 

SFP 

 Fr o m datum (överlämningsdatum)

Namn 

Person/organisationsnummer 

Adress Lägenhetsnr 

Postnr  Ort 

Fakturaadress  Ort 

Telefon / mobil E-mail 

GDPR  
Vi behandlar dina personuppgifter enbart för att kunna fullgöra våra åtaganden. Uppgifterna används för att teckna 
och administrera leveransavtal samt att fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter oss emellan, samt våra 
personuppgiftsbiträden. 
Enligt GDPR har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Om du 
önskar information om dina personuppgifter hos Staffanstorps Energi, kan du skriftligen samt egenhändigt 
undertecknat begära detta hos oss. Mer om vår hantering av personuppgifter kan du läsa på 
www.staffanstorpscentrum/hem/hantering-av-personuppgifter

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER 

För besök på kontoret finns vi på Kometvägen 1. 
Vid fel på elleverans ring vår jour, telefon 046-25 95 15. Staffanstorps Energi AB erbjuder 

e-faktura och autogiro. Anmälan görs via Er internetbank!
Kontoret är öppet vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Staffanstorps Energi AB, Box 74, 245 21 STAFFANSTORP 

Glöm Ej att säga upp ert 
gamla abonnemang. Ni är 
betalningsansvarig för er 
gamla adress tills mätaren 
avlästs. 

Detta kontrakt innefattar förbindelse att efterfölja vid varje tillfälle gällande Allmänna Avtalsvillkor. Kontraktet 
gäller tills det behörigen uppsagts. Vid tecknandet av abonnemang för rörelse kräver vi kopia av 
registreringsbevis. 

Kontraktet bör vara Staffanstorps Energi AB tillhanda 14 dagar före tillträdesdagen 
Sedvanlig kreditprövning göres. 

Om du inte väljer att teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris, betalar du ett så 
kallat tillsvidarepris hos anvisningsleverantören. Tillsvidarepriset är oftast det dyraste 
alternativet.

Vår anvisningsleverantör heter Eon

Skicka blanketten till: staffanstorpsenergi@staffanstorp.se

I det fall inte datum är korrekt ifyllt 
kommer vi inte kunna behandla 
ärendet.

FD Ägare/Hyresgäst 
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