Tibro Energi AB:s Särskilda avtalsvillkor för elhandelsavtal med Näringsidkare
Gäller from 2018-01-01
På de villkor som anges i nedan samt i allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev) förbinder sig Tibro Energi
AB att leverera och Kunden att mottaga avtalad elleverans.
§1

Avtalad leverans.
Avtalad leverans omfattar Kundens hela elbehov i uttagspunkten. Efter avtalstidens utgång övergår
leveransen till Tibro Energi AB´s anvisnings pris om inte nytt tidsbundet prisavtal tecknats.

§2

Kreditprövning.
Slutliga betalningsvillkor eller beställningens godkännande fastställs efter sedvanlig kreditprövning.

§ 3 Skatter och särskilda avgifter.
Kunden ska betala avgifter inklusive de vid var tid gällande skatter och särskilda avgifter som Tibro Energi
AB har att betala eller uppbära av Kunden för leveransen.
Om Tibro Energi AB kostnader för leveransen ändras genom särskild skatt eller av myndighet föreskriven
avgift eller genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning skall avgifterna justeras i enlighet med
kostnadsändringen. Med särskild skatt eller avgift avses ej allmänna bolagsskatter, allmänna fastighetsskatter
och arbetsgivaravgifter.
Dessa kostnadsändringar kan göras fortlöpande under avtalstiden utan föregående underrättelse.
Elcertifikatskostnad avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration enligt gällande
lag om elcertifikat och beräknas enligt lagstadgad årlig kvotplikt andel av total elförbrukning,
Elcertifikatskostnaden debiteras Kunden i den mån Tibro Energi AB är kvotpliktigt och inte annat följer av
lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.
För det fall en förändring i kvotplikt sker och detta innebär en kostnad för Tibro Energi AB har Tibro Energi
AB rätt att göra ett tillägg i elcertifikatskostnaden avseende denna kostnad.
§ 4

Avtalsöverlåtelse.
Kunden medger att Tibro Energi AB på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan.
Kunden har inte rätt att överlåta sitt avtal utan Tibro Energi AB´s skriftliga medgivande.

§ 5

Konsumenträttigheter m.m.
Information om konsumenträttigheter, hur vi hanterar klagomål, råd om tvistlösning och oberoende
energirådgivning finns på vår hemsida www.tibroenergi.se under Dina rättigheter. Önskas informationen på
annat sätt kan Kunden kontakta vår kundservice.
Villkor och priser finns på vår hemsida.

§ 6

Ersättning om avtalad leveranstid ej fullföljs
Om Kunden inte fullföljer avtalad leveransperiod har Tibro Energi AB rätt att ta ut följande ersättningar: En
fast administrativ avgift på 500 kr. En rörlig ersättning som motsvarar 20% av avtalat elpris, som ska
beräknas på den kvarvarande leveransvolymen för resterande avtalsperiod. Den kvarvarande
leveransvolymen utgörs av den hos elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen, delad i tolftedelar, och
motsvarande antal tolftedelar för kvarvarande leveransperiod, vilken avrundas till närmast högre antalet hela
månader.
Vid Kundens definitiva avflyttning kan denne välja att antingen flytta avtalet till den nya anläggningen, eller
säga upp avtalet på grund av definitiv avflyttning.

