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Sähkömittarin tarkistuspyyntö
Begäran om elmätarundersökning

Pyydän Helen Sähköverkko Oy:tä tarkistamaan yllä mainitun mittarin ja sitoudun siinä tapauksessa, että mittarin virhe  
on hyväksyttävän rajan (2 x mittarin tarkkuusluokka) sisällä korvaamaan tarkistuskustannukset voimassa olevan palvelu-
hinnaston mukaisesti.

Jag ber Helen Elnät Ab kontrollera ovannämnda mätare och förbinder mig att i den händelse mätfelet ligger inom god-
tagbara gränser (2 x mätarens noggrannhetsklass) betala kostnaderna för kontrollen enligt gällande prislista för tjänster.

Tarkastuksen suorittaa Helen Sähköverkko Oy:n mittarointiurakoitsija.
Inspektionerna utförs av Helen Elnät Ab:s mätningföretag.

Lähetä lomake allekirjoitettuna osoitteeseen/Skicka blanketten undertecknad till adressen:

Helen Sähköverkko Oy
Kampinkuja 2
00090 Helen

palvelupiste@helen.fi

Arvoisa asiakkaamme

Tarkistus on maksuton, jos mittarin virhe on keskimäärin vähintään kaksi kertaa mittarin tarkkuusluokan salliman virheen  
suuruinen veloituksen määrittävillä kuormituksilla.

Jos jokin tarkistettavaa mittaria koskeva sähkölasku erääntyy maksettavaksi ennen kuin Helen Sähköverkko Oy:n ilmoitus 
tarkistuksen tuloksista saapuu, on se maksettava kokonaisuudessaan, mutta asiakkaalle palautetaan se osa laskusta,  
joka osoittautuu aiheettomaksi. 

Lisätietoja numerosta 09 617 8060.

Ärade kund

Kontrollen är avgiftsfri om mätfelets genomsnittliga storlek är minst två gånger det tillåtna felet i mätarens noggrannhetsklass 
med de belastningar som är avgörande för debiteringen.

Om en elfaktura som gäller den kontrollerade mätaren förfaller till betalning innan Helen Elnät Ab:s meddelande om  
kontrollresultaten kommit ska fakturan betalas i sin helhet, men den del av fakturan som visar sig ogrundad återbetalas  
till kunden.

Närmare upplysningar tel 09 617 8060.
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POSTIOSOITE 
Postadress 
Postal address 
00090 HELEN

ASIAKASPALVELU 
Kundtjänst 
Customer service 
KAMPINKUJA 2 
MALMINRINNE 6

 
 

 

Y-TUNNUS 
FO-nummer 
Business-ID 
2035428-7

KOTIPAIKKA 
Hemkommun 
Home municipality 
HELSINKI

PUHELIN 
Telefon 
Telephone 
09 6171

HELEN SÄHKÖVERKKO OY
Helen Elnät Ab 
Helen Electricity Network Ltd
HELENSAHKOVERKKO.FI
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