
Aktuella prisvillkor for pnsabonnemanget Fjilrrviirme hvest 24 återltnns på prisavtalets baksida. Samtliga priser är exklusive moms.
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För prisabonnemanget gäller ftlljande:
r Volymrabatten ftir fu 2015 baseras på

r Abonnerad maxeffekt:
r Abonneradbaseffekt:
r Förskottsbetalning

070-6s4 1730

POSTADRESS IiS24STOCKHOLM

MATPI}NKTSNUMMER

FASTIGF{ETSBETECKNING

116472

K{TTRL'MPAN 7

Genom a1t välja Fjårrviirme lwest 24 binder du dig för prisabonnemanget under 24 månader fian och med den 1:a i månaden efter den
månad då Fortum Viirme mottagit undertecknat prisawal, dock under örutsäftning att prisartalet air Fortum Viirme till handa senast

2015-11-10. Efter avtalsperiodens slut kommer debitering ske enligt Fortum Viirmes vid var tid gätlande normalprislist4 som idag iir
Fjzirrv?irme Trygg, såvida du inte väljer annat prisabonnemang.

I 18 MWh (se fiiirrv&meprognos 2015 som redovisas på Energikonto)

40 kw
25 kW

79 170 kronor (exklusive moms)

Förskottsbetalning:

I enlighet med villkoren fiir Fjiirrviirme Invest 24 ska effbktpris ftir maxeffekt och baseftbkt ör hela avtalsperioden betalas i ftirskott,
vilket ska erlägsas mot faktura- Om betalning av ftirskottet inte kommit Fortum Värme tillhanda senast på fakturans örfallodatum
kommer debitering ske enligt Forh"rm Viirmes normalprislistå, Fjtirrviirme Trygg, fran och med det datum detta prisar4al skulle ha
börjat gålla

UNDERSKRIFT

ORTOCHDATUM:

IINDERSKRIFT:

NAMNFÖRryDLIGANDE.
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Effektprisema och Energipris nedan ä bundna hela avtalspenoden, medan pris för Temperaturavgifi/-bonw och Volymrabatt gåller ftr år 20 I 5

L€veråntören äger rätt att ensidigt iindra priser for Temperaturavgift/-bonus och Vollnnrabatt en gång per kalenderår (även under prisaltalets

bindningstid), vilket ska meddelas kunden senast tre månader fore prisjusteringen bo{ar gälla. Samtl iga priser år exklusive moms.

EFFEKTPRIS ENERGIPRIS VOLYMRABATT

Maxeft'ekt Basenergi
474krkW"är 352kr/lr4Wh

Basellekr Spetsenergi
825 kr,&W, år 1 105 kr,&{Wh

fuligt fiarrvarme-
behov (MWh)

0-250 MWh
251-l 250lvl-'e'tt

I 251-2 500 MWh
2 501-7 500 MWh

över 7 500 MWh

Fast avgift
0 krlår

2 044 kr/är
48 034 krlår

124 684kr/är
354 634krlär

Prisavdrag
0 kr/MWh
8 krÄ:IWh

45 krÄ4Wh
76 kr/MWh

106 kr/MWh
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TE }TPE RAT URÄVG IT'T/.BON US

4"97 kr/N4Wh, "C vid returtemperatur över 60'C tillkomtner en avgift om 19,9 kr/lr{wh, "C.

Defta prisawal iir eft tilläggsar.tal til1 tidigare tecknat avtal mellan Kunden enligtr ovan och AB Forhrm Viirme samågt med Stockhohns

stad (Leverantören), organisationsnummer 556016-9095, om levetans av fiåirrviirme och ersiifter prisvillkoren i det tidigare tecknade

avtalet. Prisal'talet reglerar prissiittning av liirrvärmeleverans till Kunden på de villkor som anges ovan och på de ör Fjåirrv?irme

Invest 24 vid detta prisartals undertecknande gällande prisvillkor. För prisvillkor under bindningstiden se baksidan av detta prisavtal.

I övrigt gåller villkor och omfattning eniigt tidigare tecknat leveransar,tal.
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