
  
  

Jeg (fuldmagtsgiver) giver hermed fuldmagt til, at fuldmagtshaver må tilmelde mig som elkunde hos EWII 
Energi A/S. Som udgangspunkt bliver jeg tilmeldt standardproduktet hos EWII Energi: Standard pris el  
 
Jeg er opmærksom på, at jeg altid kan opsige eller ændre min aftale med EWII Energi A/S efter gældende 
regler om forbrugeraftaler. Fuldmagtshaver påtager sig intet ansvar for valg af produkt hos den 
pågældende el leverandør. 

Fuldmagtsgiver 
Navn 
 
                                                                                                                                                                                                   
 
Adresse 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
Postnr./by 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
CPR-nummer 
 
                                                                                                                                                                                                       
 
E-mail Telefon 
 
                                                                                                                                                                                                       
 
Dato for indflytning  
 
                                                                                                 
   
 

Fuldmagtshaver 
Navn 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
Adresse 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
Postnr./by 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
E-mail Telefon 
 
                                                                                                                                                                                                       

1 

– tilmelding af el fra tredjepart 



  

2 

 
Ved min underskrift erklærer jeg tillige, at jeg har læst og accepterer nedenstående vilkår: 
 

Generelle betingelser 
 
For tilmeldingen gælder, at fuldmagtshaver ikke påtager sig noget ansvar i forhold til aftalen mellem 
elleverandøren og mig som elkunde. Som Lejer hæfter jeg fra overtagelsesdatoen for det fulde elforbrug på 
installationen. 
 
Enhver tvist mellem Lejer og elleverandør er fuldmagtshaver uvedkommende. Spørgsmål vedr. elaftalen skal rettes 
direkte til elleverandøren. 
 
 

Behandling af persondata 
 
Hvor det er påkrævet for at kunne lave en korrekt tilmelding, er fuldmagtshaver berettiget til at videregive mine 
personlige oplysninger til elleverandøren, såsom navn, adresse og CPR-nummer i det omfang, det er nødvendigt for 
at indgå elaftalen. 
 
I tilfælde af videregivelse af oplysninger, er jeg som elkunde altid berettiget til at få oplyst, hvad elleverandøren har 
registreret om mig, ligesom jeg kan få berigtiget eller slettet ukorrekte oplysninger. 
 
Det er mit eget ansvar som elkunde at gøre mig bekendt med de regler og vilkår, der gælder som 
elkunde hos elleverandøren. 
 
Fuldmagtshaver kan ikke gøres ansvarlig for nogen omkostninger, gebyrer eller tab i forbindelse med valget af 
elleverandør. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
Dato Underskrift Fuldmagtsgiver 

EWII Energi A/S 
Kokbjerg 30 

6000 Kolding 
70 50 50 50 

ewii.dk 
CVR-nr. 27 97 00 36 
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