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LITET HUSHÅLL ALTERNATIV

– En lysande affär!

Du köper el till samma pris som vi köper in den för. El till Inköpspris/rörlig el är den
avtalsform som har varit mest prisvärd det senaste året, och den snabbast växande
avtalsformen. Det enda som tillkommer El till Inköpspris är en låg månadsavgift
som baseras på din årsförbrukning:

Den fasta avgiften är
35kr/mån för ett litet hem...

...och 55kr/mån
för ett större hem.

Lagstadgade avgifter som energiskatt och elcertifikatsavgift tillkommer. Tillsammans med El till Inköpspris
får du vår vår förmånliga försäkring TrippelGaranti som ger dig betalskydd vid sjukskrivning, arbetslöshet eller
elrelaterade skador i hemmet. Läs mer om TrippelGaranti i separat produktblad eller på sverigesenergi.se.

MåNadSERbjudaNdE
HOS ELGIGaNTEN

– En bonus i vardagen!

Som kund hos SverigesEnergi får du ett erbjudande från Elgiganten varje månad.
Tillsammans med billigare el, blir det vad vi kallar för en lysande affär!

Se alla våra erbjudanden på sverigesenergi.se

På www.sverigesenergi.se hittar du mer information om dina rättigheter. Här kan du också lämna synpunkter och ev. klagomål.

STORT HUSHÅLL

STORT HUSHÅLL

Särskilda villkor för El till Inköpspris – SverigesEnergi
Särskilda
villkor för El till Inköpspris – SverigesEnergi
elförsäljning AB, (Box 24140, 104 51 Stockholm, Tel. 020 - 98 87 00, www.sverigesenergi.se).

elförsäljning AB, (Box 1231, Solna Business Park, 171 24 Solna, Tel. 020 - 98 87 00, www.sverigesenergi.se).
kan komma att förändras under avtalstiden. Eventuella andra skatter och avgifter som beslutas
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kan
komma att förändras
under avtalstiden.
Eventuella
andrai efterhand
skatter ochpå
avgifter
somnästkombeslutas
1.
gällergäller
för leverans
av1el
till konsument
allmänna
avtalsvillkor
försäljning av elel,
av myndigheter
kan tillkomma.
Förändringarna
redovisas
Kundens
ELGenerellt
2012K. Därtill
per den
november
2012 för
elleverans
av el frånför
SverigesEnergi
av
myndigheter
kan tillkomma.
Förändringarna
i efterhand
Kundens nästkomEL
2012K.
Därtill
gäller
per
den
1
november
2012
för
elleverans
av
el
från
SverigesEnergi
elmande
faktura. Avgifter
till det elnätsföretag
somredovisas
Kunden har
avtal medpåtillkommer
men omförsäljning AB (”SverigesEnergi”) till konsument följande särskilda villkor, (”Avtalet”). Vid
mande
faktura.
Avgifter till det elnätsföretag som Kunden har avtal med tillkommer men omförsäljningöverensstämmelse
AB (”SverigesEnergi”)
tillde
konsument
följande särskilda
villkor,
(”Avtalet”).
Vid
fattas inte
av Avtalet.
bristande
mellan
allmänna villkoren
och Avtalet
ska Avtalet
äga förefattas inte av Avtalet.
bristande
överensstämmelse mellan de allmänna villkoren och Avtalet ska Avtalet äga företräde.
5. Genom att acceptera Avtalet tecknar Kunden även en försäkring benämnd ”TrippelGaranti”
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3. Om Avtalet gäller leverans av el till Kundens bostad fortsätter Avtalet att gälla på Kundens
på 5000 kWh eller mer sker fakturering månadsvis.
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