
Förnamn Efternamn
Postadress 1
123 45 Postort

Anläggningsadress 1 / Anläggnings id 123 456
Kostnad för perioden 1 september 2015 t o m 30 november 2015

Stockholm Gas AB
Gashandel

Gasnätet Stockholm AB
Gasnät

Att betala

Namnbyte och nya kostymer.
Läs mer på stockholmgas.se och gasnatetstockholm.se

150,00 kr

650,94 kr

801,00 kr

Oss tillhanda senast
30 december 2015

Momsgrundande
640,75 kr

Moms 25%
160,19 kr

Ej momsgrundande
0,00 kr

Öresutjämning
0,06 kr

Att betala
801,00 kr

För Stockholm Gas AB:s momsreg.nr. SE556915369401 och Gasnätet Stockholm AB:s momsreg.nr. SE556742750401 räkning fakturerar 
Energikundservice Sverige AB, SE-115 77 Stockholm momsreg.nr. SE556737080301. Företagen har F-skattsedel. Dröjsmålsränta: referensränta + 8 
procentenheter. Anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar.

INBETALNING/GIRERING C

Oss tillhanda senast
Att betala

Faktura-/OCR-nummer
(ange utan mellanslag vid internetbetalning)

Plusgiro
Bankgiro
IBAN-kod
Swift-adress

30 december 2015
801,00 kr

123 456 789 123

# 123456789123 # 801 00 2  > 48755037#14#

Till PlusGirokonto nr

487 55 03-7
Avgift

Betalningsmottagare (endast namn)

Energikundservice Sverige AB

Kassstämpel
Kod 1

Avsändare (namn och postadress)
Förnamn Efternamn
Postadress 1
123 45 Postort

Eget kontonr vid gireringMeddelande till betalningsmottagaren
kan inte lämnas på denna blankett

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Belopp (får inte ändras)

Svenska kronor öre

C

Här ser du det datum vi skrev ut 
din faktura.

Fakturans nummer och OCR-nr 
som du använder när du betalar 
via internet eller uppger till kund-
service om du har frågor om fak-
turan. Det är även detta nummer 
du uppger när du vill ansöka om 
e-faktura hos din internetbank.

Namn och adress dit vi skickar 
fakturan. Anläggningsadressen 
är den adress där gasmätaren 
fi nns och kan vara en annan.

Tidsperioden som fakturan gäller 
för. Du betalar ett schablonbe-
lopp i efterskott för din gasan-
vändning.

Dina gashandelkostnader. Köper 
du gas från ett annat gashan-
delsföretag så får du en separat 
faktura på gashandelskostnaden 
från dem.

Dina gasnätskostnader. Om 
någon annan än Gasnätet Stock-
holm äger nätet där du bor så får 
du en separat faktura på gasnät-
skostnaden från dem.

Här ser du vad du ska betala 
och när beloppet ska vara oss 
tillhanda, det vill säga fakturans 
förfallodatum. Tänk på att du 
behöver ett par bankdagar mel-
lan din inbetalning och förfallo-
datumet.

Plats för meddelanden om t.ex. 
prisförändringar och nyheter.

Juridisk information om vår 
fakturahantering och information 
om att du ska göra eventuella 
anmärkningar på fakturan inom 
8 dagar.

Här fi nns alla uppgifter som du 
behöver för din betalning.

Energikundservice Sverige AB 
fakturerar på uppdrag av 
Stockholm Gas AB och Gasnätet 
Stockholm AB.

Faktura 4 december 2015
Faktura-/OCR-nummer  123 456 789 123
Kundnummer  1234567

Sid 1 av 2
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SE 69 9500 0099 6042 4875 5037
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Fast avgift Gas
Fast avgift Gas
Fast avgift Gas
Summa Gashandel (moms ingår med 30,00 kr)

Gasavtal Stadsgas - gasspis fr.o.m. 1 januari 2015

Anläggningsadress

Fastighet
Anl id
Områdes id
Nätavtal

Sid 2 av 2

Gashandelskostnad för perioden 1 sep 2015 t o m 30 nov 2015

30
31
30

50,00
50,00
50,00

50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr

150,00 kr

Antal Pris inkl. moms

dagar
dagar
dagar

kr/mån
kr/mån
kr/mån

Summa

Information om anläggningen
Anläggningsadress 1 123 45 Anläggningsort

Fastighet 1
123456
ZST
Spistariff 3 rum & kök

Gasnätskostnad för perioden 1 sep 2015 t o m 30 nov 2015

30
31
30

216,98
216,98
216,98

216,98 kr
216,98 kr
216,98 kr
650,94 kr

Fast avgift Nät
Fast avgift Nät
Fast avgift Nät
Summa Gasnät (moms ingår med 130,19 kr)

Antal Pris inkl. moms

dagar
dagar
dagar

kr/mån
kr/mån
kr/mån

Summa

Gasavtal
Gasavtal är den avtalsform du 
har för din gashandel.

Gashandelskostnad
Fast avgift gas är det schablon-
belopp du betalar för din gasan-
vändning.

Gasnätskostnad
Fast avgift nät är det schablon-
belopp du betalar för din anslut-
ning till gasnätet.

Information om anläggningen
Anläggningsadressen är den 
adress där gasmätaren fi nns. 
Fastighet är den plats där din 
anläggning fi nns. Anl id är anläg-
gningens identifi kationsnummer. 
Områdes id anger det nätområde 
där du har din anläggning. Tariff 
är en prislista för nätavgifterna.

sep-15
okt-15
nov-15

Pris fr o m   

sep-15
okt-15
nov-15

Pris fr o m   

Du är alltid välkommen att kontakta oss
Konsumenträtt, klagomål och tvistelösning
stockholmgas.se/kundservice eller
gasnatetstockholm.se/kundservice
E-post kundservice@stockholmgas.se eller 
kundservice@gasnatetstockholm.se

Webb
stockholmgas.se eller gasnatetstockholm.se
Aktuella frågor och svar
stockholmgas.se/kundservice eller 
gasnatetstockholm.se/kundservice

Felanmälan
0771-41 01 00 dygnet runt

Kundservice och fl yttanmälan
0771-41 01 00, må-fr 8-16


