Avtalsvillkor
Mellanskånes Kraft förbinder sig att leverera el till kundens angivna anläggning. All el som vi säljer är 100 procent
grön el, till största delen vattenkraft. Elpriserna inkluderar elcertifikatsavgifter med 4,5 öre/kWh exkl. moms för
2017. Under 2017 är fast grundavgift 180 kr/helår exkl. moms för treårsavtal och 236 kr/helår exkl. moms för
ettårsavtal. Kundens nätavgift debiteras av nätägaren. Avtalat pris innefattar inte nätavgiften.
Kunden förbinder sig att köpa all sin el under avtalsperioden till den ovan angivna adressen från leverantören.
Leverantören förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning av kunden. Likaså förbehålls fri prövningsrätt av
kunden vid svar på detta erbjudande. Leverantören förbehåller sig även rätten att ändra det avtalade priset under
avtalsperioden utan föregående underrättelse till kunden i den mån prisändringen föranleds av ändrade skatter,
elcertifikat, införande av prisområden eller andra av myndigheter beslutade prisändringar. Områdesjustering
tillkommer på samtliga elpriser. Utöver dessa villkor gäller branschens allmänna avtalsvillkor, d.v.s. EL 2012 K, N
(eller villkor som ersätter dessa från tid till annan).
Drygt 2 månader innan avtalstidens slut, skickar leverantören ett brev med dagens villkor. Om kunden inte hör av
sig senast 20 dagar innan avtalets utgångsdatum, så förlängs avtalstiden med 1 år till rörligt pris med de villkor som
tillhör den avtalsformen. Vid rörlig avtalsform har kunden rätt till att under avtalstiden teckna om till en fast eller
vintersäkrad avtalsform (fast pris dec-mars). Kunden har även rätten att byta till ett treårigt avtal med lägre årsavgift.
Den blir då 225 kr inkl. moms.
Avtalet kommer till stånd genom att ni undertecknar detta erbjudande och tillser att talongen kommer Mellanskånes
Kraft tillhanda. Vid nytecknande av avtal har man som kund alltid 14 kalenderdagars ångerrätt efter undertecknat
datum. Mellanskånes Kraft har 20 dagars uppsägningstid på avtalen och vid uppsägning före avtalets slut kan det
tillkomma en avgift för avtalsbrott.
Prisexempel från föregående månad. Rörligt pris, på 1 års avtal
Inköpspris

Påslag

Elskatt

Elcertifikat

Totalt elpris inkl.
moms (25 %)

Fast avgift

34,00 öre/kWh

1,9 öre/kWh

29,5 öre/kWh

4,5 öre/kWh

87,38 öre/kWh

21 kr/mån

Förtida uppsägning
Vid kundens avtalsbrott har Mellanskånes Kraft rätt till ekonomisk ersättning från kunden. Om kunden säger
upp avtalet utan att iaktta avtalad uppsägningstid beräknas ersättningen enligt följande:
Om avtalet avser fast pris beräknas ersättning som avtalade elpriset multiplicerat med den beräknade kvarvarande
förbrukningen enligt avtalet. Om avtalet avser rörligt pris beräknas ersättningen som Mellanskånes Krafts påslag
för det tecknade avtalet inklusive elcertifikatsavgift multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen
enligt avtalet med ovan nämnda tillägg. Årsavgiften för kvarvarande avtalstid tillkommer samt en administrativ avgift
om för närvarande 500 kronor.
Ersättning utgår även i de fall elleverans inte påbörjats där tiden för ångerrätt är utgången. Kvarvarande avtalstid
räknas i hela månader. Månadsförbrukningen beräknas som en tolftedel av den av elnätsföretaget angivna
årsförbrukningen. I förekommande fall tillkommer skatter och avgifter. Vid uppsägning som inte innefattar ett faktiskt
leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommes, vid avtalstidens utgång till anvisningsavtal eller
annan likvärdig avtalsform. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör elhandelsavtalet, såvitt
gäller anläggningen, att gälla utan föregående uppsägning.

Fakturerings- och betalningsvillkor
Mellanskånes Kraft har fakturering månadsvis och betalning sker via bankgiro men med möjlighet till e-faktura eller
autogiro. Anmälan till e-faktura görs via kundens internetbank och blankett för autogiroanmälan finns på vår
hemsida eller kan rekvireras från vårt kontor.

