Särskilda avtalsvillkor EL
1. Avtalets ingående och giltighet

8. Fast elpris

Detta avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Bodens Energi AB,
556200–9117,
accepterat
kunds
beställning.
Sedvanlig
kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte
accepteras.
Elleveransen
påbörjas
i
enlighet
med
överenskommelse under förutsättning att kund har lämnat
fullständiga och korrekta uppgifter. Kund svarar för eventuella
kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

8a. Elpriset och fast avgift är oförändrade under den
överenskomna bindningstiden.
8b. Bindningstid och Avtals förnyelse: Se punkt 5.
8c. Uppsägning till bindningstidens utgång: Se punkt 6.
8d Brutet avtal: Se punkt 7.

2. Villkor
Utöver Avtalets särskilda avtalsvillkor tillämpas vid var tid
branschens gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till
kund. Vid eventuell motsättning har särskilda avtalsvillkor
företräde. Ångerrätt för ingående avtal för konsument är 14
kalenderdagar efter att avtalsbekräftelsen är mottagen.
Ångerrätten kan ske muntligt eller skriftligt. Vid var tid gällande
allmänna avtalsvillkor och särskilda avtalsvillkor ses på
bodensenergi.se eller erhålls av kundservice.

3. Elpris, myndighetsavgifter och skatter
Elpriset består av Bodens Energis kostnader för inköp av el och
elcertifikat, påslag i öre/kWh och fast avgift samt moms. Bodens
Energi har rätt att löpande justera elcertifikats- och
myndighetsavgifter samt lagstadgade skatter utan föregående
underrättelse även under en innevarande bindningstid. Elpriser
ses på bodensenergi.se.

4. Avtalsöverlåtelse
Kund medger att Bodens Energi på oförändrade villkor får överlåta
Avtalet på annan. Kund har inte rätt att överlåta Avtalet på
annan.

5. Bindningstid och Avtalsförnyelse
60–90 dagar före bindningstidens utgång får kund en påminnelse
att teckna nytt avtal. Nytt avtal tecknas senast nästsista vardagen
före avtalsstart. Tecknas inget nytt avtal och om ingen uppsägning
har skett enligt punkt 6 förnyas Avtalet med 1 år.
Avtal med Fast elpris får nya priser, elpris och fast avgift, enligt
aktuella priser för Fast elpris 1 år den nästsista vardagen före
avtalsstart.
Avtal med Rörligt elpris 1 år fastställs elpriset efter varje
månads utgång och får aktuell fast avgift den näst sista vardagen
före avtalsstart.
Avtal med Vintersäkring får nya priser, elpris och fast avgift,
enligt aktuella priser för Vintersäkring den nästsista vardagen
före avtalsstart.
Bodens Energi har rätt att ändra särskilda avtalsvillkor för det
förnyade Avtalet.

6. Flyttning och Uppsägning
Utflyttning: Kund meddelar utflyttning till sitt elnätsföretag och
Avtalet upphör att gälla vid den definitiva avflyttningen.
Uppsägningstid till bindningstidens utgång: En månad.
Om Avtalet sägs upp sker ingen Avtalsförnyelse när bindningstiden
löper ut. Tecknas inget nytt avtal övergår elleveransen till
Tillsvidarepris.

7. Brutet avtal
Om kund bryter Avtalet innan innevarande bindningstid löpt ut
har Bodens Energi rätt att fakturera en inlösenavgift. Avgiften
uträknas till 20 % av Avtalets elpris* för kunds beräknade
förbrukning under återstående del av bindningstiden och Avtalets
resterande fasta månadsavgifter. Kvarvarande avtalstid räknas i
hela månader. I de fall elleverans enligt Avtalet inte påbörjats
och kund säger upp Avtalet har Bodens Energi rätt till ovanstående
inlösenavgift för hela avtalsperioden.
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7. Anvisningspris/Tillsvidarepris
7a. Elpriset: Anvisningspris och Tillsvidarepris har samma elpris.
7b. Villkorsändring: Bodens Energi har rätt att ändra elpriset, fast
avgift och särskilda avtalsvillkor under förutsättning att kund
underrättas om ändringarna minst en månad i förväg.
7c. Varaktighet och uppsägning: Avtalet gäller tillsvidare och har
en månads uppsägningstid.
7d. Övergå till annat avtal: När kund tecknar annat avtal med
Bodens Energi upphör Avtalet att gälla den dag elleverans enligt
det nya avtalet startar.

9. Medelpris
9a. Elpriset förnyas varje kalenderår. Elinköp sker varje handelsdag på elbörsen under ett kalenderår, vilket blir medelpriset för
elleverans nästa kalenderår.
9b. Villkorsändring: Bodens Energi har rätt att ändra påslag, fast
avgift och särskilda avtalsvillkor. Sådana ändringar träder i kraft
när inköp påbörjas för kommande kalenderår.
9c. Bindningstid: Medelpris är ett löpande avtal.
9d. Uppsägning: Vid uppsägning senast 31 december innevarande
år upphör avtalet vid nästa årsskifte året därpå.
9e. Brutet avtal: Se punkt 7, uträkning sker på nuvarande
medelpris.

10. Rörligt elpris med bindningstid
10a. Elpriset för månaden fastställs efter månadens utgång.
Bodens Energis kostnader för inköp av el är ett viktat medelvärde
från Nord Pool Spot.
10b. Villkorsändring: Bodens Energi har rätt att ändra påslag, fast
avgift och avtalsvillkor under förutsättning att kund underrättas
om ändringarna minst två månader i förväg.
10c. Bindningstid och avtals förnyelse: se punkt 5.
10d. Uppsägning till bindningstidens utgång: se punkt 6.
10e. Brutet avtal: Se punkt 7, uträkning sker på föregående
månads elpris.
10f. Övergå till annat avtal: När kund tecknar annat avtal med
lägst 1 års bindningstid med Bodens Energi upphör Avtalet att
gälla den dag elleverans enligt det nya avtalet startar.

11. Rörligt elpris utan bindningstid
11a. Elpriset för månaden fastställs efter månadens utgång.
Bodens Energis kostnader för inköp av el är ett viktat medelvärde
från Nord Pool Spot.
11b. Villkorsändring: Bodens Energi har rätt att ändra påslag, fast
avgift och avtalsvillkor under förutsättning att kund underrättas
om ändringarna minst en månad i förväg.
11c. Varaktighet och uppsägning: Avtalet gäller tillsvidare och har
en månads uppsägningstid.
11d. Övergå till annat avtal: När kund tecknar annat avtal med
lägst 1 års bindningstid med Bodens Energi upphör Avtalet att
gälla den dag elleverans enligt det nya avtalet startar.

12. Vintersäkring
12a. Elpriset: För det fasta elpriset se punkt 8a och för det rörliga
elpriset se punkt 10a.
12b. Villkorsändring för det rörliga elpriset: Bodens Energi har rätt
att ändra påslag, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning
att kund underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.
12c. Bindningstid och Avtals förnyelse: se punkt 5.
12d. Uppsägning till bindningstidens utgång: se punkt 6.
12e. Brutet avtal: För det fasta elpriset se punkt 7 och för det
rörliga elpriset se punkt 10e.
12f. Övergå till annat avtal: När kund under Avtalets tidsperiod
med rörligt elpris tecknar annat avtal med lägst 1 års bindningstid
med Bodens Energi upphör Avtalet att gälla den dag elleverans
enligt det nya avtalet startar.

