NRGi Elsalg A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N

Fuldmagt til opsigelse af elaftale

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

Ifølge reglerne på elmarkedet, er det den enkelte ejer/lejers ansvar at sørge for at være
tilmeldt eller afmeldt en elaftale hos en ellevarandør.
Mægler vil med denne fuldmagt tilbyde at sørge for, at du som ejer bliver afmeldt elaftalen fra din elleverandør, NRGi Elsalg, på den oplyste adresse. Mægler kan kun foretage
afmeldingen/opsigelsen hos NRGi Elsalg med en underskreven fuldmagt fra dig.

Opsigelse af elaftale ved fraflytning

 Jeg giver hermed mægler fuldmagt til at videregive mine personoplysninger til NRGi Elsalg A/S med det formål at afmelde min elaftale.
I forbindelse med afmeldingen behandler NRGi Elsalg A/S dine personoplysninger. Du kan læse mere om behandlingen af
dine personoplysninger her: www.nrgi.dk/persondata
(Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver)

Navn: ______________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Fastnetnummer: _____________________________________________________________
Mobilnummer: ______________________________________________________________
Fraflytningsdato: _____________________________________________________________

Dato: ________________

Lejers underskrift: ___________________________________

OBS! Får NRGi Elsalg ikke oplyst en ny tilflytter (ejer) på ovenstående adresse, eller kan vi ikke finde en ny ejer på adressen
via de offentlige registre, så er vi forpligtede til at genindsætte sælger/fraflytter på en elaftale på samme adresse:
§6 c Hvis en elhandelsvirksomheds leveringsaftale til et aftagenummer opsiges af en elforbruger, og der ikke foreligger en ny
leveringsaftale til dette aftagenummer, skal elhandelsvirksomheden uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til
ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret.
Af bemærkningerne fremgår følgende:
I tilfælde hvor opsigelse sker i umiddelbar forbindelse med et salg af ejendommen, vil elhandelsvirksomheden tilsvarende
opfylde sin forpligtelse efter stk. 2, hvis meddelelsen sendes til den ejer, som fremgår af offentlige registre på tidspunktet for
modtagelse af opsigelsen. Dette gælder, selvom denne muligvis ikke længere er ejer af ejendommen, når den opsagte aftale
udløber. Elhandelsvirksomheden vil ikke umiddelbart have kendskab til, hvorvidt der er tale om et salg af ejendom, og skal
derfor kunne henholde sig til oplysningerne i de offentligt tilgængelige registre.

