
BLANKETT 
Nyckelabonnemang till vattenkiosk 

______________________________________________________________________________________________________ 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB Tfn: 010-211 97 00 Fakturaadress: 

Besöksadress: Org nr: 55 69 24-3180 Bruksgatan 1 A 

Bruksgatan 1 A  www.sbvt.se 295 31 Bromölla 

295 31 Bromölla  E-post:info@sbvt.se efaktura@sbvt.se 

Kontakt- och faktureringsuppgifter (fält markerade med * måste fyllas i) 

Företag, eller namn* Organisationsnummer eller personnummer*

Adress* Postnummer* Ort* 

Kontaktperson* 

E-post till kontaktperson* Telefonnummer till kontaktperson 

Faktureringsadress* Postnummer* Ort* 

Ev. fakturareferens/märkning på faktura Välj lösenord (till inloggning på www.vattenkiosk.se)*

Nyckel 

Nyckeln är en värdehandling! Kontakta SBVT för att spärra nyckeln vid eventuell förlust. Vid behov

av ny nyckel (p.g.a. skada eller förlust) debiteras en avgift. Efter att er nyckel blivit registrerad och 

uthämtad, kan ni enkelt kontrollera på hemsidan (www.vattenkiosk.se) hur mycket vatten ni hämtat. 

Märkning på nyckeln, t.ex. bil-ID* Nyckelnummer (fylls i av SBVT) Utlämnad SBVT (sign och datum) 

Märkning på nyckeln, t.ex. bil-ID* Nyckelnummer (fylls i av SBVT) Utlämnad SBVT (sign och datum) 

Märkning på nyckeln, t.ex. bil-ID* Nyckelnummer (fylls i av SBVT) Utlämnad SBVT (sign och datum) 

Märkning på nyckeln, t.ex. bil-ID* Nyckelnummer (fylls i av SBVT) Utlämnad SBVT (sign och datum) 

Mottagning av nyckel 
Underskrift bekräftar att mottagaren är medveten om att vattnet i vattenkiosken räknas som ett 

tekniskt vatten och inte som dricksvatten. 

______________________________________ 
Namnteckning 

__________________________________ 
Ort och datum 

______________________________________ 
Namnförtydligande 

Inloggning på www.vattenkiosk.se görs med angiven e-postadress 
och ovan valt lösenord. OBS! Endast Internet Explorer fungerar.

http://www.sbvt.se/
http://www.vattenkiosk.se/


BLANKETT 
Nyckelabonnemang till vattenkiosk 

______________________________________________________________________________________________________ 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB Tfn: 010-211 97 00 Fakturaadress: 

Besöksadress: Org nr: 55 69 24-3180 Bruksgatan 1 A 

Bruksgatan 1 A  www.sbvt.se 295 31 Bromölla 

295 31 Bromölla  E-post:info@sbvt.se efaktura@sbvt.se 

Blanketten skall vara SBVT tillhanda senast 24 timmar innan nyckel kan hämtas ut (frånräknat lördag, 

söndag och helgdag). 

Ifylld blankett skickas till: 

SBVT 

Att: Vattenkiosk 

Bruksgatan 1a 

29531 Bromölla 

eller 

info@sbvt.se 

Utlämning nycklar 

Utlämning av nycklar till vattenkiosk startar från och med 2019-11-15.

Hantering av personuppgifter 

De uppgifter vi vill samla in framgår av blankettens framsida. Fält markerade med * är obligatoriska, 

resterande är uppgifter vi gärna har för att enklare kunna komma i kontakt med er. 

Dina uppgifter kommer endast hanteras av SBVT. 

Dina uppgifter sparas hos SBVT så länge ni har nyckeln och fakturor sparas enligt bokföringslagens 

bestämmelser. 

Exkl. moms Inkl. moms 

200 kr 250 kr

200 kr 250 kr

Enligt gällande VA-taxa 

Kostnader 

Fast engångskostnad (kr/nyckel)

Årlig avgift (kr/nyckel,år)

Förlorad nyckel (kr/nyckel)

Förbrukningsavgift vatten (kr/m3) 

Fakturering sker halvårsvis, i förskott.

Uppsägningstid tre (3) månader. Abonnemanget avslutas skriftligen till SBVT. Nyckel/

nycklar återlämnas senast dagen då abonnemanget avslutas. Återbetalning för kvarvarande 
faktureringsperiod görs ej.

500 kr 625 kr

http://www.sbvt.se/
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