Nurmeksen Lämpö Oy
Y-tunnus 0169 686-3
Kauppatori 3, 75500 NURMES

LÄMPÖSOPIMUS N:O

1 (2)

Asiakasnumero

Nurmeksen Lämpö Oy, jota seuraavassa sanotaan Lämmönmyyjäksi ja alla mainittu lämmönkäyttöpaikan omistaja tai haltija, jota seuraavassa sanotaan Asiakkaaksi, ovat tehneet seuraavan sisältöisen sopimuksen lämmön toimittamisesta Lämmönmyyjän kaukolämpöverkosta alla mainittuun lämmönkäyttöpaikkaan.
Asiakas

Nimi

Osoite

Y- tai henkilötunnus

Asiakkaan laskutusosoite

Asiakas on lämmönkäyttöpaikan

omistaja /

haltija.

Lämmönkäyttöpaikan omistaja
Nimi
Lämmönkäyttöpaikka
Nimi
Osoite
Sijainti

Osoite

Y- tai henkilötunnus

Kaupunginosa

Kortteli

Tontti

Rakennus

Lämmönkäyttötapa
Yhteisöasiakas

Kuluttaja-asiakas

1 § Liittymismaksu ja mittauskeskus
Liittymisjohdon ja mittauskeskuksen sijainti ilmenevät
Lämmönmyyjän piirustuksesta no
Ovat myöhemmin sovittavissa asiakkaan kanssa
Lämmönmyyjän hyväksymässä paikassa Asiakkaan tiloissa.
2 § Tilausvesivirta / tilausteho
Tilausvesivirta on tämän sopimuksen mukaan
Tilausteho on tämän sopimuksen mukaan

m³ /h.
kW.

3 § Lämmön toimituksen aloittaminen
Kaukolämpöverkkoon liittämis- ja lämmöntoimituksen aloittamisaika on

/

.200

.

4 § Liittymismaksu
Liittymismaksu on
euroa, josta Asiakas maksaa puolet kolme (3) kuukautta ennen sovittua kaukolämpöverkkoon liittämis- ja lämmön-toimituksen aloittamisaikaa ja toisen puolen lämmöntoimituksen
aloittamisajankohtana.
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5 § Liittymisjohdon rakentaminen
Liittymisjohdon ja mittauskeskuksen rakentaa ja omistaa Lämmönmyyjä.
6 § Voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. Lämpösopimuksen päättymisestä on määräykset liittymis- ja myyntiehtojen kohdassa 13.
7 § Lämmön laskutus
Lämpömaksuhinnaston mukainen laskutus aloitetaan sovittuna liittämis- ja lämmöntoimituksen aloittamisajankohtana.
Myöhästyneistä maksusuorituksista asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.
8 § Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen
Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen määräytyy liittymis- ja myyntiehtojen kohdan 14. mukaan.
9 § Liittymismaksun palautus
Lämpösopimuksen päättyessä Lämmönmyyjä palauttaa liittymismaksun Asiakkaalle liittymis- ja myyntiehtojen kohdassa 13.6 mainituin edellytyksin. Sopimusosapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen yllä
mainituissa olosuhteissa tapahtuvat muutokset.
Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtoja sekä
lämpö- ja palvelumaksuhinnastoa.
Asiakas sitoutuu luovuttaessaan lämmönkäyttöpaikan omistuksen kolmannelle sisällyttämään kauppatai muuhun luovutuskirjaan maininnan siitä, siirtyykö kaukolämpöliittymä luovutuksen mukana.
Asiakas kuittaa tämän sopimuksen allekirjoittaessaan saaneensa sopimukseen sovellettavat kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot sekä lämpö- ja palvelumaksuhinnaston sekä tutustuneensa niihin.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

LIITTEET

Päiväys

Päiväys

NURMEKSEN LÄMPÖ OY

ASIAKAS

1. Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot
2. Lämpö- ja palvelumaksuhinnasto

