Wyprowadzasz si ?
Niezb dne informacje dla u ytkowników energii
elektrycznej
Rachunki i odczytywanie czytników
Zwykli klienci otrzymuj

rachunki poczt

co miesi c a rozliczanie odbywa si

co roku.

Elektrownia Orkuveita Reykjavíkur sporz dza rachunki za zu ycie energii w oparciu o
planowane zu ycie energii przez klientów i regularnie pobiera op aty zgodnie z tym planem.
Klienci otrzymuj rachunek rozliczeniowy raz w roku zgodnie z danymi czytników. Ma to na
celu zweryfikowanie zu ytej energii. Roczne odczytywanie czytników jest wliczone w op aty za
energi . U ytkownicy maj

obowi zek umo liwienia pracownikom Elektrowni Orkuveita

Reykjavikur dost pu do czytników.
Klienci s zach cani do samodzielnego odczytywania przyrz dów pomiarowych, poniewa w
ten sposób mog sami si rozlicza w ka dej chwili, nawet raz w miesi cu, je li tego sobie
ycz . Blankiety do danych z przyrz dów pomiarowych mo na uzyska na stronie www.or.is
lub poprzez kontakt z numerem tel. 516-6100 podaj c stan czytnika.

Wa ne jest informowanie o przeprowadzce i zmianie u ytkownika
Bardzo piln spraw jest informowanie Elektrowni o fakcie przeprowadzki. Je li do Elektrowni
nie dotr te informacje, wtedy odpowiedni klient b dzie nadal zarejestrowany jako u ytkownik
w poprzednim miejscu zamieszkania. Zarejestrowany u ytkownik ponosi odpowiedzialno
t ilo

za

zu ytej energii, która widnieje na czytniku w tym miejscu zamieszkania, gdzie do tej

pory przebywa , do chwili powiadomienia o przeprowadzce lub ca kowitej rezygnacji z us ugi.
Informacje o przeprowadzce mo na sk ada

poprzez wype nienie blankietu na stronie

internetowej www.or.is lub poprzez kontakt z numerem tel. 516-6100.
Nale y zwróci uwag na to, e w a ciciele domów ponosz odpowiedzialno

za sprawdzenie

czy w a ciwa osoba jest zarejestrowana jako u ytkownik energii. Je li w a ciciel lokalu
mieszkaniowego lub osoba go reprezentuj ca dowiedz si o zmianie u ytkownika energii bez
zawiadomienia o tym, musz natychmiast powiadomi o tym Elektrowni . Je li w a ciciel
zaniedba obowi zku zawiadomienia o zmianach, wtedy to on ponosi odpowiedzialno

za nie

zap acone rachunki odpowiedniego u ytkownika.

Koszty pobrania op at i przerwanie dostawy energii
Elektrownia ma prawo do naliczania odsetek od dnia ostatecznego terminu wp aty* oprócz
nale nej sumy za ju zu yt energi .
*

Ostateczny termin wp aty przypada na 5 dzie ka dego miesi ca.
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Elektrownia ma prawo przerwa przep yw pr du i ogrzewania z powodu nieuregulowania
p atno ci. Za ka dym razem klient jest pisemnie informowany o planowanym wy czeniu
dost pu energii z przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Je li dojdzie do zamkni cia
dop ywu energii na skutek zalegaj cych p atno ci u ytkownik ma obowi zek pokrycia
wszelkich wynikaj cych z tego kosztów, zgdonie z wykazem cen Elektrowni Orkuveita
Reykjavikur. Te op aty s doliczane do innych op at dodatkowych.
Je li dojdzie do zaniedba

z powodu braku p atno ci, wtedy zach camy klienta do

skontaktowania si z dzia em pobierania op at Elektrowni w celu unikni cia podejmowania
dzia a maj cych na celu egzekwowanie op at a tak e kosztów z tym zwi zanych.

Wspólne czytniki w lokalach wielomieszkaniowych
Elektrownia pragnie zwróci

uwag

na to, e je li jedna osoba jest zarejestrowana jako

u ytkownik wspólnego czytnika w lokalu wielomieszkaniowym, nie oznacza to, e tylko ta
osoba jest odpowiedzialna za zu ycie energii lecz spó dzielnia mieszkaniowa lub osoby
korzystaj ce z nergii. W celu unikni cia powstania konfliktu interesów najlepiej jest
zarejestrowa

spó dzielni

jako u ytkownika. Elektrownia musi otrzyma

wniosek z o ony

przez te osoby, które zarejestrowane s jako u ytkownicy dostawy energii.
W a ciciele odosobnionych nieruchomo ci maj

zawsze obowi zek p acenia za wspólne

zu ycie pr du i gor cej wody proporcjonalnie do ich udzia u.

Lokale do wynaj cia
Najemca ma pe ne prawo do bycia zarejestrowanym jako u ytkownik energii, je li sam tego
sobie yczy. Je li jednak zu ycie energii zarejestrowane jest na wynajmuj cego, wtedy to on
ponosi odpowiedzialno

za pokrycie rachunków za zu yt energi najemcy. Zwracamy uwag

na to e osoba, która zarejestrowana jest jako u ytkownik energii, mo e za yczy sobie
przerwania dop ywu energii nawet je li nie chodzi o zaniedbania w kwestii op at za rachunki.
Na koniec pragniemy zach ci Pa stwa do obejrzenia naszej strony internetowej, www.or.is i
zapoznanie si z tym w jaki sposób mo na skorzysta z naszych us ug. W razie pyta lub
potrzeby uzyskania pomocy mo na skontaktowa si z nami w nast puj cy sposób:
Biuro obs ugi klienta: 516-6100
Bezp atna linia telefoniczna: 800-1010
Numer awaryjny: 516-6200
Email: or@or.is
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