SÄRSKILDA VILLKOR FÖR
FÖRSÄLJNING AV EL FRÅN
ANVISAT ELHANDELSFÖRETAG
TILL KONSUMENT
2011-12-05
SÄRSKILDA VILLKOR utarbetade av Svensk Energi.
Villkoren har utformats efter överenskommelse med
Konsum entverket.

Des sa villkor avser försäljning av el till konsument som av
el nätsföretaget blivit anvisad ett elhandelsföretag med
s töd a v 8 ka p ellagen (1997:857).
1a. Leveransens påbörjande och ingående av
avtal när anläggningen inte är tillkopplad
El l everansen påbörjas omgående när konsumenten
bekrä ftar a tt denne a ccepterar vi llkoren för leveransen
och den skäliga säkerhet/förskott som i förekommande
fa l l kan komma att begäras. Avta let gäller frå n
el leveransens påbörjande såvida inte särskild
s ä kerhet/förskott begärts. I sistnämnda fall gäller a vtalet
frå n det att begärd säkerhet/förskott inkommit.
Begä rd s äkerhet/förskott ska ha i nkommit senast fem
a rbetsdagar efter l everansens påbörjande.
Om begä rd s äkerhet/förskott inte inkommit i nom fem
a rbetsdagarkan elleveransen komma a tt omedelbart
a vbryta s .
1b. Reglering av leveransen när anläggningen är
tillkopplad
Om överföri ngen a v el inte ä r a vbruten och
kons umenten börjar ta ut el utan att ett leveransavtal
fi nns ska konsumenten enligt ellagen ä ndå betala för
el en till det anvisade elhandelsföretaget enligt de
vi l l kor s om detta tillämpar. Nä r elhandelsföretaget fått
kä nnedom om att det finns en elanvändare som ta r ut el
s ka elhandelsföretaget omgående sända ut vi llkoren
för l everansen med i förekommande fall begäran om a tt
s ä kerhet/förskott ska s tällas. Avta let gäller från det att
kons umenten fått vi llkoren såvida inte särskild
s ä kerhet/förskott begärts. I sistnämnda fall gäller a vtalet
frå n det att begärd säkerhet/förskott inkommit.
Om s ä kerhet/förskott begärs enligt EL 2012 K punkten
4.4 s ka den ha inkommit s enast fem arbetsdagar efter
a tt konsumenten fått besked om att s äkerhet/förskott
begä rts. Om säkerhet/förskott i nte i nkommit inom
a ngiven ti d gäller va d som a ngivi ts i 1.a tredje s tycket.
2. Förutsättning för leverans
Levera ns a v el förutsätter a tt konsumentens anläggning
i nte ä r frånkopplad på grund av bristande betalning eller
a nnat a vtalsbrott gentemot elnätsföretaget.
3. Priser
Pri s er för levererad el framgår a v bifogat prisblad.

4. Återinkoppling
Om kons umenten gjort sig s kyldig till ett väsentligt
a vta lsbrott gentemot det anvisade elhandelsföretaget
och konsumentens a nläggning blivit frånkopplad i
enl ighet med bestämmelserna i EL 2012 K punkten 5.2
gä l ler va d s om anges nedan.
Återi nkoppling sker först då konsumenten uppfyllt
s a mtliga sina förpliktelser enligt a vtalet samt betalat
s kä lig ersättning ti ll det a nvisade elhandelsföretaget för
de kostnader som föranletts av å tgärder för frånkoppling
och å terinkoppling. Återinkoppling s ka även ske om
den kva rvarande försummelsen är obetydlig.
5. Övrigt
I övri gt gä ller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K i
ti l lämpliga delar.

