Mölndal Energi AB Särskilda avtalsvillkor för elleverans till privatkunder
- För leveransen gäller vid var tidpunkt gällande Allmänna leveransvillkor för försäljning av el, för
närvarande med beteckningen EL2012K(rev). Vid motstridiga villkor har särskilda avtalsvillkoren
företräde.
- Lagstadgad energiskatt eller därmed jämförliga avgifter och moms beslutas av Sveriges Riksdag
och kan förändras under avtalsperioden.
- Mölndal Energi AB äger rätt att debitera avgifter som ej varit kända vid avtalets tecknande, ex. på
sådana kan vara förändring av kvotplikten för elcertifikat, förändringar i prisområden eller
förändringar i avgifter från Svenska Kraftnät.
- Ångerrätt: I de fall avtalet ingåtts per distans gäller ångerrätt enligt
lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden kan i sådana fall ångra sig genom att
kontakta kundservice inom 14 kalenderdagar efter att information om ångerrätten mottagits.
- Om kunden ska flytta ska detta meddelas i så god tid till Mölndal Energi att en leveransanmälan
hinner skickas till elnätsföretaget på den nya anläggningsadressen. Avtalet fortsätter sedan att gälla
för den nya anläggningsadressen.
- Om kunden väljer att bryta avtalet i förtid eller flyttar under avtalsperioden utan att ta med
gällande avtal till nya adressen debiteras en avgift enligt nedan för återstående del av avtalstiden.
Årsförbrukning:
större än 5 000 kWh och
större än 15 000 kWh och
större än 30 000 kWh

mindre än eller lika med 5 000 kWh
mindre än eller lika med 15 000 kWh
mindre än eller lika med 30 000 kWh

20 kr/månad, momsbefriat
80 kr/månad, momsbefriat
100 kr/månad, momsbefriat
160 kr/månad, momsbefriat

En administrativ avgift om 750 kr inkl moms tillkommer. Med årsförbrukning avses den av
elnätägaren vid var tid registrerade årsförbrukningen. Med månad avses hel kalendermånad.

- Ofullständiga eller felaktigt ifyllda uppgifter kan innebära att leverantörsbytet ej kan genomföras.
Villkor för Fast avtal.
- Avtalet innebär bundet elpris för en viss tidsperiod. Prisförändringar för nästkommande period
aviseras i god tid innan gällande avtal löper ut. Om avtalet ej sägs upp skriftligen senast det datum
som anges i prisaviseringen, förlängs avtalet med ett år i sänder till det pris som aviserats. Avtal med
fast pris 3 månader eller mindre övergår efter avtalsperioden i rörligt pris till då rådande pris och
villkor.
- Ett fastprisavtal kan kombineras med en Omteckningsrätt. Med vår omteckningsrätt får du
tryggheten med ett fast elpris, samtidigt som du har möjlighet att teckna ett nytt avtal till lägre pris
om elpriset skulle sjunka. Om priset däremot stiger framöver har du kvar ditt låga elpris.
Omteckningsrätten tecknas samtidigt som du tecknar det fasta prisavtalet. När omteckningsrätten
utnyttjas tecknas ett nytt avtal med fast elpris som löper under lika lång avtalsperiod eller längre än
det tidigare avtalet. Du betalar en fast avgift 25 kr per månad, och 150 kr i samband med att du
utnyttjar garantin.

Villkor för Rörligt avtal.
- Elpriset baseras på Mölndal Energis inköpspris av el. Det faktiska inköpspriset för el består av
Nordpools spotpris (volymvägt månadsmedelvärde) för anläggningens elområde, kostnad för
elcertifikat, ursprungsmärkning, balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och handelsavgifter.
Mölndal Energis påslag 2,95 öre ex. moms tillkommer.
- Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader om inte annat avtalats.
- Kunden kan vid månadsskifte ersätta det rörliga priset med ett fastprisavtal. Besked härom skall
lämnas senast 14 dagar före det månadsskifte som kunden vill byta till fastpris.

