EL TILL
INKÖPSPRIS

– Kampanj!

Du får ett av Sveriges billigaste elavtal! Du köper el till samma
pris som vi köper in den för. Billigt och enkelt. El till Inköpspris/
rörlig el är den:
• avtalsform som har varit mest prisvärd det senaste året
• den snabbast växande avtalsformen

Din fasta
månadsavgift: 0kr

Lagstadgade avgifter som energiskatt och elcertifikatsavgift tillkommer.
Avtalet gäller i 12 månader. Efter 12 månader får du vårt ordinarie avtal El till Inköpspris.

VILL DU HA EN EXTRA
TRYGGHET I VARDAGEN?
Som en extra trygghet kan vi erbjuda dig vår förmånliga försäkring TrippelGaranti som ger dig:

SJÄLVRISKSKYDD VID ELSKADOR I HEMMET
BETALNINGSSKYDD
VIDELSKADOR
SJUKDOMI OCH
OLYCKSFALL
SJÄLVRISKSKYDD VID
HEMMET
Vi betalar din elräkning upp till 6 månader om du blir sjukskriven.
BETALNINGSSKYDD VID ARBETSLÖSHET
SJUKDOM
BETALNINGSSKYDD VID ARBETSLÖSHET
Vi betalar din elräkning upp till 6 månader om du blir arbetslös.

SJÄLVRISKSKYDD VID ELSKADOR I HEMMET

Vi betalar din självrisk på din hemförsäkring (upp till 2000 kr/12 månadersperiod)
BETALNINGSSKYDD VID SJUKDOM
om du råkar ut för elskador i hemmet.

BETALNINGSSKYDD VID ARBETSLÖSHET

För att få veta mer om TrippelGaranti läs på sverigesenergi.se eller kontakta vår
kundservice på tel: 020-98 87 00 eller via e-post: kundservice@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.

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

1. Generellt gäller för leverans av el till konsument allmänna avtalsvillkor för försäljning av el,
EL 2012K. Därtill gäller per den 1 november 2012 för elleverans av el från SverigesEnergi elförsäljning AB (”SverigesEnergi”) till konsument följande särskilda villkor, (”Avtalet”). Vid bristande
överensstämmelse mellan de allmänna villkoren och Avtalet ska Avtalet äga företräde.

tillkommer och kan komma att förändras under avtalstiden. Eventuella andra skatter och avgifter
som beslutas av myndigheter kan tillkomma. Förändringarna redovisas i efterhand på Kundens
nästkommande faktura. Avgifter till det elnätsföretag som Kunden har avtal med tillkommer
men omfattas inte av Avtalet.

2. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att Kunden lämnat
fullständiga och korrekta uppgifter till SverigesEnergi och att Kunden godkänts av SverigesEnergi
vid sedvanlig kreditprövning. Kunden ansvarar för att kunden är fri att byta på det angivna startdatumet. Detta kan innebära att Kunden själv måste säga upp sitt avtal med sitt nuvarande elhandelsbolag och därmed bli fri att byta innan SverigesEnergi kan genomföra leverantörsbytet.
Kunden svarar för eventuella kostnader som följer av Kundens avtal med tidigare elhandelsbolag.

5. Avtalet löper med 1 månads uppsägningstid. Om Kunden inte följer denna uppsägningstid har
SverigesEnergi rätt att fakturera Kunden en avgift (brytkostnad) om 500 kronor.

3. Om Avtalet gäller leverans av el till Kundens bostad fortsätter Avtalet att gälla på Kundens
nya adress om Kunden flyttar. Kunden ombeds anmäla flytt till SverigesEnergis kundcenter. Om
Kunden inte lämnar sådan anmälan har SverigesEnergi rätt och ska anmäla sig som leverantör
av el till den uttagspunkt dit Kunden flyttat. Kunden ger SverigesEnergi, genom detta avtal,
fullmakt att inhämta information från ny nätägare för att kunna starta elleverans på kundens
nya adress.
4. Elleverans enligt detta Avtal sker till ett rörligt pris. Det rörliga priset motsvarar SverigesEnergis
inköpspris och omfattar volymvägt spotpris samt avgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen och
utgår från det elområde där Kunden har sin förbrukning. Vid utgången av varje månad fastställs
den totala kostnaden för Kundens förbrukning vilken redovisas löpande på Kundens faktura.
Lagstadgade avgifter såsom energiskatt motsvarande SverigesEnergis kostnad samt moms

6. Avtalet riktar sig enbart till kunder som inte har varit kund hos oss de senaste 12 månaderna.
Efter avtalstiden på 12 månader så övergår kunden till SverigesEnergis ordinarie elavtal El till
Inköpspris, med ordinarie 3 månaders uppsägningstid. Läs mer om ordinarie El till Inköpspris
på www.sverigesenergi.se
7. Vid årsförbrukning mindre än 5000 kWh sker fakturering varannan månad. Vid årsförbrukning
på 5000 kWh eller mer sker fakturering månadsvis.
8. I de fall kunden har ingått avtal på distans, t ex via telefon eller Internet, gäller ångerrätt enligt
distansavtalslagen. I det fall kunden skulle ångra det ingångna avtalet kan kunden göra detta
inom 14 dagar genom att kontakta vår Kundservice.
9. SverigesEnergi förbehåller sig rätten att med två (2) månaders varsel ändra villkoren i Avtalet.
Nya villkor skall publiceras på hemsidan och genom direkt meddelande till Kunden. De Allmänna
villkoren och Avtalet finns alltid uppdaterade på SverigesEnergis hemsida.
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