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Näckåns Energi AB:s särskilda avtalsvillkor för leverans av elenergi.
§ 1. Allmänt
Näckåns Energi AB, med
organisationsnummer 556015-8767, åtar sig
att leverera el och kunden förpliktar sig att
betala för levererad el i enlighet med de villkor
som beskrivs i detta avtal.
Detta avtal omfattar leverans av elenergi och
ej nätdelen. Avtalet villkoras av att kunden har
ett giltigt nätavtal med i elleveransavtalet
angiven nätägare.
Moms, prisområdesskillnad (EPAD) och
elcertifikatsavgift kan förändras och då
förändras även pris för kund i motsvarande
grad.
Som betalningsvillkor gäller att fakturan ska
vara betald till den sista i månaden,
vilket är minst 15 dagar efter fakturadatum.

motsvarande Näckåns Energi AB:s el till
Rörligt pris löpande. Priserna baserar sig på
anläggningens elområde och det bundna priset
bestäms inför varje prisperiod.
Avtalet kan sägas upp med en månads varsel
till nästkommande månadsskifte. Från att
prisperioden har prissäkrats kan avtalet
tidigast avslutas eller bytas efter avslutad
prisperiod. Avtalet fortlöper tills någon av
parterna säger upp avtalet.

§ 2. Avtalstyp

§ 3. Förtida upphörande, mm
Om kunden flyttar från angiven leveransadress
upphör avtalet att gälla.
Avtalet får dock överlåtas till en ny kund på
den tidigare leveransadressen eller flyttas med
till ny leveransadress, efter godkännande av
Näckåns Energi AB.
Vid överlåtelse eller flytt krävs skriftligt
medgivande.
Om kunden i förtid bryter avtalet skall kunden
utge ersättning till Näckåns Energi AB med ett
tillägg av 5 öre/kWh + moms, enligt beräknad
förbrukning för återstående avtalstid samt en
administrationsavgift på 500 kronor.

Bundet pris, elavtal med bundet pris
Avtalet gäller leverans av kundens hela
elbehov med bundet elpris under
avtalsperioden.
Ett-, två- eller treårsavtal förlängs automatiskt
efter avtalstidens slut med ett rörligt pris
löpande med bindning ett år till de priser och
de villkor i övrigt som gäller vid aktuell tidpunkt
för rörligt pris löpande om inte en uppsägning
har erhållits från kunden eller nytt avtal har
tecknats, senast en månad innan avtalets
upphörande.
Rörligt pris löpande, elavtal med rörligt pris
Avtalet gäller leverans av kundens hela
elbehov med rörligt elpris löpande tillsvidare.
Båda parter får säga upp avtalet om rörligt pris
med en månads varsel till nästkommande
månadsskifte. Om kund med rörligt pris
tecknar ett bundet avtal med Näckåns, upphör
avtalet rörligt pris att gälla den dag elleverans
enligt bundet avtal inleds.

Näckåns Vintertrygg
Avtalet kan tecknas när som helst under året.
Innebär att konsumenten, utöver lagstadgade
avgifter samt eventuella andra skatter och
avgifter beslutade av myndighet, under
perioden från den 1 november till och med den
31 mars betalar ett bundet pris per kWh för el
och under perioden från 1 april till och med
den 31 oktober betalar ett rörligt pris,
Näckåns Energi AB
Näckån 4
680 60 Sysslebäck
Tel: 0564-100 32

Rörligt pris obundet
Anvisningskunder som blivit anvisade Näckåns
Energi AB som elhandelsföretag med stöd av
bestämmelser i ellagen eller som aldrig har
gjort ett aktivt val ska automatiskt tilldelas
produkten rörligt elpris obundet.

§ 4. Övrigt
Om utsänt avtal ej kommer tillbaka eller
kommer tillbaka utan markering antar vi att
rörligt pris obundet gäller, med bytesrätt till en
annan av våra produkter som kunden väljer.
Näckåns ansvarar ej för lösen av befintliga
avtal med kundens föregående elleverantör.
Sedvanlig kreditprövning kan komma att
genomföras.
Utöver vad som angivits i ovanstående villkor
äger de vid var tidpunkt i elbranschen gällande
allmänna avtalsvillkors tillämpning, för
närvarande EL2012K (konsument) och
EL2012N (näringsidkare). Dessa är utformade
i samråd med Konsumentverket och
branschföreningen Energiföretagen Sverige.
Vid tolkning av innebörd äger särskilda
avtalsvillkor företräde före allmänna
avtalsvillkor.
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