Ab.nr : _____________________
Vi på Vallebygdens Elhandel AB hälsar Dig välkommen till Vallebygden och vill erbjuda Dig att teckna el-avtal med oss. Vi är ett
lokalt bolag som verkar i närområdet, med kontor och kundtjänst i Axvall.
Du kan välja mellan våra fasta avtal som löper t.om till 2021-09-30 eller ett rörligt avtal. Ett rörligt avtal innebär att Du får ett
månadspris baserat på aktuellt marknadspris.
Om du inte tecknar något avtal läggs man på ett anvisningspris som är högre än det pris du får när du gör ett aktivt val. Vi
rekommenderar att du tecknar ett elavtal.

Elavtal (kryssa i ETT val nedan)

Ja, jag vill teckna avtal t o m 2021-09-30.
 Fast pris
62 öre / kWh (49,6 öre exkl. moms)
 Fast pris Miljö 63 öre / kWh (50,4 öre exkl. moms)
Ja, jag vill teckna avtal med rörligt pris.
 Rörligt pris
Inköpspris + 2,5 öre / kWh exkl. kostnad för el-certifikat
 Rörligt pris Miljö Inköpspris + 3,5 öre / kWh exkl. kostnad för el-certifikat
För samtliga avtal tillkommer en fast avgift på 250 kr/år (200 kr exkl. moms)
För mer information om elpriserna samt avtalsvillkor, se www.vallebygdens.se

Anläggnings ID (hittar du på din elmätare )…………………………………….
Underskrift ………………………………………......................................
Namnförtydligande ………………………………………………………..
E-mailadress ……………………………………………………………….
Datum ……………………………………………………………………...
Ett exemplar återsändes och det andra behålls som kopia

Vallebygdens Elhandel Skaravägen 18 53272 Axvall Telefon 0511-645 20 Mail : kundtjanst@vallebygdens.se
Hemsida www.vallebygdens.se Öppetider mån-fre 8.00 -16.00

1.

Allmänna Avtalsvillkor
Utöver detta avtal tillämpas för var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el till konsument vad gäller betalningsvillkor
m.m. Vid eventuella motsättningar har detta avtal företräde.

2.

Avtalets ingående och giltighet
Detta avtal är giltigt fr.o.m. det datum Vallebygdens har accepterat Kundens beställning. Kreditprövning av kunden kan genomföras
och leda till att en beställning inte accepteras.
Elleveransen påbörjas enligt överenskommelse under förutsättningen att kundens lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta.
Eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsbolag svarar kunden för.

3.

Villkor och priser
Genom Vallebygdens Kundtjänst eller webbplats www.vallebygdens.se erhålls vid var tid gällande avtalsvillkor och elpriser.

4.

Skatter och övriga avgifter
Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande skatter och övriga avgifter stadgade enligt lag. Vallebygdens har rätt att utan
föregående underrättelse och under innevarande bindningstid, löpande justera dessa kostnader.

5.

Val av energikälla
Kunden kan teckna tillval om att levererad el ska produceras av särskild energikälla. För Rörligt elpris gäller tillvalet och
överenskommet pris för vald energikälla tillsvidare, t.o.m. avtalstidens utgång. För Fast elpris med bindningstid gäller tillvalet och
överenskommet pris tills utgången bindningstid.

6.

Avtalsöverlåtelse
Kunden medger att Vallebygdens med oförändrade villkor får överlåta detta avtal på annan. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet på
annan.

7.

Särskilda villkor för Rörligt elpris/Rörligt Miljöelpris

7a Elpris: Elpriset består av Vallebygdens kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, Vallebygdens påslag i öre/kWh samt eventuell
fast avgift. Kostnaden för elcertifikat baseras på elcertifikatmarknadens genomsnittspris per månad. För anläggningar med timregistrerad
förbrukning avser Vallebygdens kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på NordPool för
kundens elområde sammanvägts med kundens timvisa energiförbrukning.
För övriga anläggningar avser Vallebygdens kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på
NordPool för kundens elområde sammanvägts med Vallebygdens anskaffade energivolym för leverans till schablonavräknade anläggningar
timme för timme.
7b. Varaktighet och uppsägning: Avtalet om rörligt elpris gäller fram tills avtalstidens utgång. Avtalet får sägas upp av båda parter med
en månads varsel. Om kund med Rörligt elpris tecknar tidsbundet avtal med Vallebygdens upphör dock rörligt avtal att gälla den dag
elleverans enligt tidsbundet avtal inleds. Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före avtalstidens utgång ska kund med rörligt elpris få en
påminnelse om att innevarande avtalstid löper mot sitt slut samt möjlighet att teckna fortsatt avtal för rörligt eller fast pris.
8. Särskilda villkor för Fast elpris
Elpriset och eventuell fast avgift är oförändrade under den överenskomna bindningstiden.
9a. Bindningstider och prisändringar: Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före bindningstidens utgång ska kund med fast elpris få en
påminnelse om att innevarande bindningstid löper mot sitt slut. Därefter meddelar Vallebygdens föreslaget fast elpris senast sex veckor före
bindningstidens utgång.
9b. Uppsägning: Avtalet upphör att gälla vid innevarande bindningstids utgång. Om kunden bryter avtalet om Fast elpris innan
innevarande bindningstid löpt ut har Vallebygdens rätt till ersättning, vilken beräknas till 15 % av elpriset för kundens beräknade
förbrukning under återstående del av bindningstiden, med tillägg för fasta avgifter. Skatter ska inte ingå i ersättningen. Kvarvarande
avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleverans enligt detta avtal inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.
Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på kundens definitiva avflyttning.
Vallebygdens skyddar Kundens personuppgifter och personliga integritet i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen
(EU)2016/679
9.

Hantering av personuppgifter
Vallebygdens skyddar Kundens personuppgifter och personliga integritet i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen
(EU)2016/67

