BESTÄLLNING, ÄNDRING AV HUVUDSÄKRING
KUNDUPPGIFTER
Kundnr (se faktura)

Anl Id (18 siffror)

Enkelt med e-faktura
Namn

Du kan få fakturan från oss
aviserad direkt till din internetbank, så kallad e-faktura.
Anmälan gör du via din
internetbank.

Adress

Postnummer

Postadress

En e-faktura är en elektronisk
variant av din pappersfaktura.
Den ser ut som pappersfakturan, men laddas in direkt i din
internetbank där du kan öppna
och titta på den. Internetbanken ger dig en notis om att den
kommit in.

Telefonnummer dagtid

E-post adress

JAG BESTÄLLER ÄNDRING AV HUVUDSÄKRING
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ladda ner vår Ale El app!

Jag vill ändra huvudsäkringen
Från storlek 		

A

Till storlek:		

A

Kostnaden för ändring av huvudsäkring är
620 kr + moms, totalt 775 kr. Kommer på
en separat faktura. Priset gäller ej
strömtransformatoranläggning.

ALE ELFÖRENINGS ANTECKNINGAR
Ankomstdatum

Du kan ha både e-faktura och
Autogiro. Fakturan laddas då
in enligt ovan i internetbanken
och beloppet dras automatiskt
på förfallodagen.

Utförandedatum

Anteckningar

Du som är kund hos Ale El kan
ladda ner appen och följa din
egen elanvändning timme för
timme med dagliga uppdateringar.
För dig som har valt att bli avräknad per timme, får du även
full koll på morgondagens elpriser genom tydliga grafer och
varningar för högt elpris. Du
kan även se dina elräkningar.

Kabelutsättning
Ring först – Gräv sedan.
Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar
kan finnas vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer då och märker ut kabeln så att
du vet var i marken den går. Utsättningen är kostnadsfri.
Tänk på att en skadad kabel oftast orsakar problem för dig själv eller andra
elanvändare.
Ring oss senast 5 arbetsdagar innan planerad schaktstart så kan vi tillsammans
konstatera om utsättning är nödvändig. Om så är fallet utför vi den innan ni
påbörjar schaktarbetet.
Du kommer i kontakt med oss på telefon 0303-33 24 00

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se | Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors

Om du inte har tillgång till en
smartphone går det lika bra att
besöka Mina Sidor på www.
aleel.se eller slå en signal till
oss så hjälper vi dig med den
information du söker.

