NRGi Elsalg A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N

Fuldmagt til valg af elleverandør

Tel 7011 4500
CVR nr. 32 28 57 59
www.nrgi.dk

Ifølge reglerne på elmarkedet, er det den enkelte lejers ansvar at sørge for, at dennes lejemål er tilmeldt eller afmeldt en elaftale hos en ellevarandør.
Udlejer vil med denne fuldmagt tilbyde at sørge for, at lejer er tilmeldt en elleverandør på
lejemålet ved indflytningen eller afmeldt ved fraflytningen.
Udlejer kan kun til-/afmelde lejer en elaftale, hvis udlejer har en underskreven fuldmagt fra
lejer.

Afmelding af elaftale ved fraflytning
Jeg giver hermed udlejer fuldmagt til at afmelde mig som elkunde og videregive mine personoplysninger
til NRGi Elsalg A/S med det formål.



Tilmelding af elaftale ved indflytning
Jeg giver hermed udlejer fuldmagt til at tilmelde mig som elkunde hos NRGi Elsalg A/S på produktet
Flex el med virkning fra indflytningsdatoen og videregive mine oplysninger til NRGi Elsalg A/S for at kunne
opfylde dette formål. Priser og betingelser kan ses på www.nrgi.dk/el



Fuldmagt til at samtykke til brugen af CPR-nummer ved indflytning
Jeg giver hermed udlejer fuldmagt til på mine vegne at afgive samtykke til, at NRGi Elsalg A/S indsamler,
anvender og opbevarer mit CPR-nr. i overensstemmelse med NRGi Elsalg A/S´ persondatapolitik til brug for
indgåelse, løbende behandling og ajourføring af mit kundeforhold hos NRGi Elsalg A/S. Formålet er at
sikre identifikation samt i øvrigt sikre nødvendig behandling af mit kundeforhold. Jeg er bekendt med, at
jeg til enhver tid kan tilbagekalde dette samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte
NRGi Elsalg A/S på telefon 7011 4500 eller skrive til os via nrgi.dk/kontakt. Jeg er bekendt med, at tilbage
trækning af mit samtykke kan medføre, at NRGi Elsalg A/S ikke længere kan levere sin ydelse.



(Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver)

Navn: _______________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Telefonnummer: ______________________________________________________________
CPR-nr. (oplyses kun ved indflytning): ___________________ - ______________
Lejlighed nr.: ___________

Indflytningsdato: _____________________________________

Dato: _ ________________

Lejers underskrift: ____________________________________

