Göteborg Energi Din El AB särskilda avtalsvillkor

För företag från 2019-02-01. Dessa Särskilda avtalsvillkor kompletteras med branschvillkoren utarbetade av
Svensk Energi. För närvarande har de beteckningen EL 2012 N (rev). Om skillnader förekommer mellan
villkoren skall de Särskilda avtalsvillkoren äga företräde.

1. Fast Elpris

Prisavtalet innebär ett fast elpris enligt bekräftade villkor och avtalsperiod.
1a. Uppsägning av Fast Elpris
Uppsägning ska ske senast en månad före avtalsperiodens utgång. Vid
utebliven uppsägning eller utebliven beställning av ett annat avtalsalternativ med Göteborg Energi Din El AB övergår avtalet till ett Rörligt Elpris
inklusive valda produkttillval enligt de villkor och priser som gäller vid
tillfället.

2. Rörligt Elpris

2a. Prisinformation avseende Rörligt Elpris
Prisavtalet innebär ett rörligt elpris enligt bekräftade villkor. Prissättning för Rörligt Elpris bestäms på månadsbasis och via fakturan ges
information om pris för faktureringsperioden. För timavläst anläggning prissätts elförbrukningen för respektive timme. Rörligt elpris är
summan av Göteborg Energi Din El ABs kostnader för inköp av el på
Nord Pool Spot, ursprungs-märkning, balanskraftskostnad, avgifter till
Svenska kraftnät för områdespriset i anmälningsområdet där kundens
anläggning finns, kostnad för elcertifikat, bekräftat påslag i öre/kWh
och eventuella fasta avgifter. Prishistorik publiceras på
goteborgenergi.se
2b. Uppsägning av Rörligt Elpris utan slutdatum
Prisavtalet är löpande med en månads uppsägningstid och kan när som
helst bytas till ett annat avtalsalternativ med Göteborg Energi Din El AB.
2c. Uppsägning av Rörligt Elpris med slutdatum
Uppsägning ska ske senast en månad före prisavtalets utgång. Efter
tidsperiodens upphörande övergår avtalet till Göteborg Energi Din El
ABs avtal med Rörligt Elpris utan slutdatum enligt de villkor och priser
som gäller vid tillfället

3. Kombinationsavtal

Kombinationsavtal är en prisavtalsform innehållandes både fast elpris
och rörligt elpris. Detta gäller avtal där en andel av förbrukningen har
fast elpris under en avtalsperiod, att vissa månader har fast elpris och
andra har rörligt elpris, eller en kombination av dessa.
3a. Uppsägning av Kombinationsavtal
3a I) Om avtal om köp av framtida fastprisavtal har ingåtts eller om
kunden befinner sig i sådan period, gäller uppsägning enligt Fast Elpris,
se punkt 1a.
3a II) Om endast avtal kring Rörligt Elpris kvarstår gäller uppsägning
enligt Rörligt Elpris utan slutdatum, se punkt 2b. I de fall avtalet skall
övergå till en fastprisperiod måste avtalet sägas upp senast en månad
innan fastprisperioden startar.
3b. Prisinformation avseende Kombinationsavtal
Kombinationsavtal kan fortlöpa utan slutdatum. I dessa fall skickas
prisinformation inför respektive fastprisperiod ut till kund i god tid innan fastprisperiodens start. Kund måste aktivt tacka nej till fortsättning
inför den nya fastprisperioden senast en månad innan fastprisperioden
startar. För delar av kombinationsavtalet med rörligt elpris gäller prissättning enligt Rörligt Elpris, se punkt 2a.

4. Anvisat avtal

Om kunden inte aktivt valt något prisavtal gäller ett avtal om Anvisat
pris enligt vid var tid gällande villkor och priser. Uppsägningstiden för
Anvisat pris är 14 dagar.

5. Miljöel

Produkttillvalet miljöel faktureras löpande enligt aktuella priser och
villkor och förlängs automatiskt i samband med prisavtalsförnyelse.
Miljöel kan tecknas endast om kund har ett elhandelsavtal hos
Göteborg Energi Din El AB. Prisinformation framgår av kundens
faktura, på goteborgenergi.se samt Göteborg Energis kundservice.
Produkttillvalet är löpande med en månads uppsägningstid för båda
parter.

6. Avbruten avtalsperiod

Göteborg Energi Din El AB har rätt till ekonomisk ersättning om kunden inte fullföljer avtalsperioden genom att t ex byta elhandelsföretag
eller vid en flytt från anläggningen, där kunden inte tagit med gällande
avtal till ny leveransadress. Ersättning beräknas enligt följande: 12 öre/
kWh (ej momspliktig) på den kvarvarande beräknade avtalsvolymen
samt en administrativ avgift à 200 kr.

7. Kreditprövning

Göteborg Energi Din El AB äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt elhandelsavtal.

8. Överlåtelse av avtal

Göteborg Energi Din El AB har rätt att överlåta avtalet till ett närstående
bolag.

9. Pris- och villkorsändringar

Prisändringar avseende prisavtal under 1, 2 och 3, både positiva och
negativa, under avtalstiden får genomföras om: skatter eller av myndighet utfärdade avgifter eller kvotplikt på elcertifikat ändras. Information
om sådan prisändring skall framgå av kundens faktura.
I övrigt äger Göteborg Energi Din El AB rätt att ändra dessa särskilda
avtalsvillkor under förutsättning att kunden informeras minst två
månader före ikraftträdandet. För tids-bundna prisavtal träder
förändringarna i kraft i samband med att nytt prisavtal tecknas.

