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Kaukolämmön luovutuskirja 
Ilmoitus kiinteistön kaukolämpösopimuksen siirtämisestä uudelle omistajalle tai 
haltijalle 
Siirtopäivä* *Sopimuksen siirto tapahtuu ilmoitusta seuraavan kuukauden 1. 

päivänä. Siirtoa ei voi tehdä takautuvasti. 
  

    
Lämmönkäyttöpaikan nimi 
Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 

  
Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan nimi 

    
Nykyisen sopimuskumppanin tiedot (kiinteistön myyjä) 
Nimi Asiakasnumero 

    
Osoite, johon loppulasku lähetetään 

  
Puhelinnumero Sähköpostiosoite, johon muuttovahvistus lähetetään 

    
Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

    
Uuden sopimuskumppanin tiedot (kiinteistön ostaja) 
Nimi Henkilö- tai Y-tunnus 

    
Postiosoite Yhteyshenkilö 

    
Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero 

      
Sähköposti Matkapuhelin 

    
Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

    
Tällä luovutuskirjalla lämpösopimus siirretään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle siirtohetken mukaisine 
oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Uudelle omistajalle siirtyvät sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet. Myyjä ja 
ostaja ovat sopineet, että siirtopäivästä lähtien ostaja maksaa kiinteistön kaukolämmön toimituksen. 
Kaukolämmön hinta määräytyy voimassa olevan sopimuksen, hinnaston ja kaukolämmön yleisten 
sopimusehtojen mukaan. Hinnasto ja yleiset sopimusehdot löytyvät osoitteesta www.adven.fi 

Tämä kaukolämpösopimuksen luovutuskirja on oltava perillä Advenilla viimeistään kuukauden 25. päivä, jotta 
siirto voidaan tehdä seuraavan kuun alussa. Muuten luovutuskirja käsitellään vasta seuraavassa kuussa. Tämä 
tarkoittaa, että vastuu laskunmaksusta jää kiinteistön myyjän vastuulle seuraavan kuukauden loppuun asti. 
Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen kaukolampo@adven.com tai osoitteeseen Adven Oy kaukolämpö, 
Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa. 
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Yritysasiakkaan tiedot (kiinteistön uusi omistaja täyttää) 
Asiakastiedot 
Nimi (yritys, yhdistys, organisaatio) 

  
Postilokero/ Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

      
Puhelinnumero Sähköposti 

    
Laskutustiedot 
c/o nimi Laskulle lisättävä viite 

    
Postilokero/ Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

      
Laskutuksen yhteyshenkilö 

  
Puhelinnumero Sähköposti 

    
Verkkolaskutuksen tiedot 
Verkkolaskuosoite Operaattoritunnus Välittäjä 

      
Yhteyshenkilö /sopimus- ja hinta-asiat 
Nimi 

  
Postilokero/ Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

      
Puhelinnumero Matkapuhelin Sähköposti 

      
Yhteyshenkilö / kiinteistönhuolto  
Nimi 

  
Postilokero/ Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

      
Puhelinnumero Matkapuhelin Sähköposti 
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Advenin merkinnät 

Vastaanotettu ja hyväksytty 

 
Paikka ja aika    __________________ Kuittaus    __________________  
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