Sopimusnumero

Wiitaseudun Energia 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.
Lämmönmyyjä

Asiakas

Nimi

Osoite

Wiitaseudun Energia Oy

Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Y‐tunnus

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

0177313‐6

0400 733 311

Nimi

Henkilö/Y‐tunnus

Lämmönkäyttö‐
paikka

asiakaspalvelu@wse.fi
Osoite

Puhelinnumero

Kiinteistön omistaja

Sähköpostiosoite

Kiinteistötunnus

Rakennuksen tilavuus

m3
Kiinteistön osoite

Lämmönkäyttötapa
Yksityinen (kuluttaja)

Muu

1§
Liittymisjohdon ja mittauskeskuksen sijainti
Liittymisjohto ja
Ilmenevät Lämmönmyyjän piirustuksesta numero:
mittauskeskus
Ovat myöhemmin sovittavassa paikassa

2§
Sopimusvesi‐
virta

Sopimusvesivirta on tämän sopimuksen mukaan

3
m /h

Sopimusvesirtaa vastaa lämpöteho, joka on

kW

3§
Lämmön
toimituksen
aloittaminen
4§
Liittymis‐ ja
perusmaksu

Kaukolämpöverkkoon liittämis‐ ja lämmöntoimituksen aloittamisaika on
Sovitaan erikseen
Lämmönkäyttäjä
Omakotitalo (lämmitettävä tilavuus alle 1 000 m³)

Muu rakennus

Liittymismaksu

€

Perusmaksu (sopimuksen allekirjoitushetkellä)

€ (alv. 24 %)

Asiakas maksaa liittymismaksun kahdessa erässä; puolet, kun sopimus on allekirjoitettu ja
loput, kun lämmöntoimitus on aloitettu. Perusmaksu maksetaan kuukausittain energialaskun
yhteydessä ja sen suuruus määräytyy kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan.
5§
Liittymisjohdon
rakentaminen

Lämmönmyyjä rakentaa liittymisjohdon ja mittauskeskuksen rakennuksen sisälle. Kaivutyöt
viimeistellään konetyötasoon

6§
Sopimuksen
voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu.
Tällä sopimuksella kumotaan tätä lämmönkäyttöpaikkaa koskevat aikaisemmat
lämpösopimukset.

7§
Lämpöhinnaston mukainen laskutus aloitetaan sovittuna lämmöntoimituksen
Lämmön laskutus aloittamisajankohtana. Myöhästyneistä maksusuorituksista asiakas on velvollinen maksamaan
viivästyskorkona %. Jos asiakas on kuluttaja, viivästyskorko on korkolain mukainen.
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Liittymismismaksu palautetaan lämpösopimuksen päätyttyä. Palautettavasta summasta
8§
Liittymismaksun vähennetään sopimusehtojen mukaisesti mahdolliset saatavat ja purkukustannukset.
palautus
Muut ehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kaukolämmön sopimusehtoja, lämpöhinnastoa
ja palveluhinnastoa.
Sopimusosapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen yllä mainituissa olosuhteissa tapahtuvat muutokset.
Asiakas sitoutuu luovuttaessaan lämmönkäyttöpaikan omistuksen kolmannelle sisällyttämään kauppa‐ tai
muuhun luovutuskirjaan maininnan siitä, siirtyykö lämpösopimus luovutuksen mukana.
Asiakas kuittaa tämän sopimuksen allekirjoittaessaan saaneensa sopimukseen sovellettavat edellä
mainitut kaukolämmön sopimusehdot, sovitun lämpöhinnaston ja palveluhinnaston sekä tutustuneensa
niihin.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Allekirjoitukset

Päiväys

Päiväys

Asiakas

Lämmönmyyjä
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