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SIIRTOSUOSTUMUS

LIITTYMÄN TIEDOT
(lämpölaskulta)

Lämmönkäyttöpaikan osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Käyttöpaikkanumero Edellisen omistajan asiakasnumero

UUDEN OMISTAJAN
ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja päiväys Paikka ja päiväys*)

Omistajan virallinen allekirjoitus 2. omistajan virallinen allekirjoitus*)

Nimen selvennys Nimen selvennys

Henkilötunnus / Y-tunnus Henkilötunnus*)

Puhelinnumero Puhelinnumero*)

ENTISEN OMISTAJAN
ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja päiväys Paikka ja päiväys*)

Entisen omistajan virallinen allekirjoitus Entisen 2. omistajan virallinen allekirjoitus*)

Nimen selvennys Nimen selvennys

Henkilötunnus / Y-tunnus Henkilötunnus*)

*) täytetään, jos kaksi omistajaa

Kaukolämmön liittymissopimuksen siirtosuostumus

Kaukolämpöliittymä on irtainta omaisuutta, eikä se siirry uudelle omistajalle automaattisesti kiinteistökaupan
yhteydessä. Liittymän siirrosta tulee mainita kauppa- tai muussa luovutuskirjassa tai vaihtoehtoisesti
omistusoikeus on siirrettävä täyttämällä ja palauttamalla tämä siirtosuostumus Savon Voima Oyj:lle.

Liittymissopimus

Siirrän alla olevaa kaukolämpöliittymää koskevan liittymissopimuksen kaikkine oikeuksineen ja
velvollisuuksineen uudelle omistajalle.

Liittymissopimus siirtyy uudelle omistajalle  .  . 20   (jos ei allekirjoituspäivä)

Savon Voima Oyj hyväksyy ja vahvistaa liittymän siirron uudelle omistajalle. Siirtoon sovelletaan
Savon Voima Oyj:n yleisiä kaukolämmön sopimusehtoja (ote liitteenä). Liittymisehdot ovat esillä myös
osoitteessa www.savonvoima.fi.

Siirron edellytys

Liittymissopimusta ei voida siirtää, jos Savon Voima Oyj:llä on kyseistä lämmönkäyttöpaikkaa koskeviin
sopimuksiin perustuvia saatavia, ellei uusi omistaja ota niitä nimenomaisesti vastatakseen. Kysy tarvittaessa
lisätietoja asiakaspalvelustamme, puhelin 017 224 400.

Ole ystävällinen ja palauta allekirjoitettu suostumuslomake osoitteeseen: 

Savon Voima Oyj / asiakaspalvelu 
PL 1024
70901 TOIVALA
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Liite

Savon Voima Oyj
Kaukolämmön sopimusehdot

8 Sopimuksen siirto

8.1 Lämmönmyyjä on oikeutettu siirtämään lämpösopimuksen toiselle lämmönmyyjälle. Sopimuksen ehtoja ei 
voida siirron yhteydessä muuttaa. Uusi lämmönmyyjä on velvollinen ilmoittamaan siirrosta asiakkaalle viimeistään 
ensimmäisen laskun yhteydessä.

8.2 Asiakas voi siirtää lämpösopimuksen kolmannelle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
Lämpösopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Jos lämpösopimus halutaan siirtää 
kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle, siirrosta tulee mainita luovutuskirjassa tai tehdä erillinen luovutuskirja.

8.3 Lämmönmyyjä hyväksyy lämpösopimuksen siirron saajan asiakkaaksi, jos siirtohetkeen mennessä kertyneet 
lämmönmyyjän saatavat on maksettu ja siirron saaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan siirretyn lämpösopimuk-
sen ehtoja.

8.4 Jos asiakas luovuttaa lämpösopimuksessa tarkoitetut rakennukset, tontin tai sen osan sopimuksen voimassa-
oloaikana, hän on vastuussa sopimuksen mukaisista sitoumuksistaan siihen saakka, kun uusi omistaja tai haltija 
on antanut lämmönmyyjälle vastaavat sitoumukset ja lämmönmyyjä on ne hyväksynyt.

8.5 Lämpösopimuksen siirto tehdään aina kirjallisesti.

8.6 Lämpösopimusta ei voida siirtää toiseen lämmönkäyttöpaikkaan.
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