
Ale Els särskilda elhandelsavtalsvillkor
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2)

Särskilda villkor utarbetade av Energiföretagen Sverige. Villkoren har utformats efter överenskommelse med
Konsumentverket. Dessa villkor avser försäljning av el till konsument som av elnätsföretaget blivit anvisad ett
elhandelsföretag med stöd av 8 kap ellagen (1997:857).
1a. Leveransens påbörjande och ingående av avtal när 
anläggningen inte är tillkopplad
Elleveransen påbörjas omgående när konsumenten bekräftar att denne
accepterar villkoren för leveransen och den skäliga säkerhet som i
förekommande fall kan komma att begäras. Avtalet gäller från elleveransens
påbörjande såvida inte särskild säkerhet begärts. I sistnämnda fall gäller avtalet
från det att begärd säkerhet inkommit.

Begärd säkerhet ska ha inkommit senast fem arbetsdagar efter leveransens
påbörjande.

Om begärd säkerhet inte inkommit inom fem arbetsdagar kan elleveransen
komma att omedelbart avbrytas.

1b. Reglering av leveransen när anläggningen är tillkopplad
Om överföringen av el inte är avbruten och konsumenten börjar ta ut el utan att
ett leveransavtal finns ska konsumenten enligt ellagen ändå betala för elen till
det anvisade elhandelsföretaget enligt de villkor som detta tillämpar.

När elhandelsföretaget fått kännedom om att det finns en elanvändare som tar
ut el ska elhandelsföretaget omgående sända ut villkoren för leveransen med i
förekommande fall begäran om att säkerhet ska ställas. Avtalet gäller från det
att konsumenten fått villkoren såvida inte särskild säkerhet begärts. I sistnämnda
fall gäller avtalet från det att begärd säkerhet inkommit.

Om säkerhet begärs enligt EL 2012 K (rev 2) punkten 4.4 ska den ha inkommit
senast fem arbetsdagar efter att konsumenten fått besked om att säkerhet
begärts.

Om säkerhet inte inkommit inom angiven tid gäller vad som angivits i 1.a tredje
stycket.

2. Förutsättning för leverans
Leverans av el förutsätter att konsumentens anläggning inte är frånkopplad på
grund av bristande betalning eller annat avtalsbrott gentemot elnätsföretaget.

3. Priser
Priser för levererad el framgår av bifogat prisblad.

4. Återinkoppling
Om konsumenten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott gentemot det
anvisade elhandelsföretaget och konsumentens anläggning blivit frånkopplad i
enlighet med bestämmelserna i EL 2012 K (rev 2) punkten 5.2 gäller vad som
anges nedan.

Återinkoppling sker först då konsumenten uppfyllt samtliga sina förpliktelser
enligt avtalet samt betalat skälig ersättning till det anvisade elhandelsföretaget
för de kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling.
Återinkoppling ska även ske om den kvarvarande försummelsen är obetydlig.

5. Övrigt
I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) i tillämpliga delar.

5. Särskilda villkor för Fast elpris och Vintersäkrat elpris

5a Elpris
Avtal om Fast elpris och Vintersäkrat elpris gäller under en överenskommen
bindningstid. Fast elpris och Vintersäkrat elpris kan endast tecknas på anläggningar
som ligger inom elområde 1-3. Mer information om Sveriges elområden finns på
www.svk.se I de fall Konsumenten tecknat Vintersäkrat elpris kommer Rörligt elpris
att tillämpas för perioder utanför Vintersäkringens bindningstid.

5b. Bindningstider och prisändringar
Om Konsumenten inte före bindningstidens utgång meddelar nytt val av
avtalsalternativ övergår Avtalet till Rörligt elpris. Avtal om Rörligt elpris gäller
tillsvidare.

5c. Uppsägning av avtal i förtid
Om Konsumenten inte fullföljer avtalsperioden för ett tidsbundet avtal (bindningstiden
har inte löpt ut) äger elhandlaren rätt att debitera en lösenavgift avseende
kvarvarande avtalsperiod. Avgiften fastställs på följande vis: priset skall motsvara
mellanskillnaden mellan avtalat Fast elpris och elhandlarens vid var tid gällande
ettårspris. Återstående avtalad leveransvolym för kvarvarande avtalsperiod, räknat i
månader, utgörs av återstående antal tolftedelar av den årsförbrukningen som
elnätsföretaget har registrerat som anläggningens årsförbrukning. Säljaren har även
rätt till ekonomisk ersättning för den återstående delen av avtalets fasta avgift. I
förekommande fall tillkommer skatter och avgifter. Lösenavgiften skall dock debiteras
med ett minsta belopp om 450 kronor. Vid Konsumentens definitiva avflyttning enligt
Skatteverkets definition tas ingen lösenavgift ut.

6. Ändrade villkor och priser
Om skatter eller andra avgifter ändras, eller nya införs, efter att Avtal ingåtts mellan
Leverantören och Kunden, har Leverantören rätt att göra motsvarande justering i
efterföljande fakturering av pris och kostnader. Exempel på förändringar som kan
ligga till grund för ovanstående justeringar är ändringar i; energiskatt, mervärdeskatt,
avgifter som är knutna till Elbörsen eller Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal.
Förändringar av Sveriges nuvarande indelning i elområden eller regelverket för
elleveransens kvotplikt avseende elcertifikat, är också sådant som medför rätt för
Leverantören att göra motsvarande justeringar i faktureringen. Ovanstående rätt för
Leverantören att justera sin fakturering gäller med omedelbar verkan då förändringen
träder ikraft och omfattar även Avtal med fast pris för viss period. Vid ändring eller
införande av beslutade skatter och avgifter äger säljaren rätt att utan föregående
information till kunden justera faktureringen i motsvarande mån.

7. Avtalets upphörande
Om Avtalet med elhandlaren sägs upp utan att Konsumenten ingår elleveransavtal
med annan elhandlare, skall Rörligt elpris tillämpas för den fortsatta elleveransen

8. Avtalsöverlåtelse
Konsumenten får inte överlåta Avtalet till annan Kund utan medgivande från
elhandlaren. Elhandlaren har rätt att överlåta Avtalet med oförändrade villkor på
annan part.
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