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Villkor för Fast elleveransavtal

Elcertifikat tillkommer.

Avtalets giltighetstid
Om part inte, senast två månader före detta
avtals utgång, meddelar annat, förlängs avtalet
12 månader åt gången med BestEl vid
förlängningstillfället gällande avtalspris för
motsvarande avtalsprodukt.
BestEl tillhandahåller 60-90 dagar före avtalets
slutdatum ett upplysningsbrev om Kundens olika
alternativ.

Villkor för avtal COMBO
Villkor för Fast respektive Rörlig del gäller enligt
ovan villkor för dessa elleveransavtal.
Vid byte från Rörligt pris berörs enbart den del
av leveransen som sker till Rörligt pris. Bytet
skall avse perioden fram till Avtalets slut.
Det tidigare Fasta priset berörs ej och gäller ej
heller som nytt Fast pris vid byte från Rörligt
pris.

Ovanstående gäller dock ej avtal som vid
tecknandet har en löptid om högst 9 mån.
Sådant avtal övergår automatiskt till rörligt
elleveransavtal vid avtalstidens slut.

Villkor för Anvisad elleverans
Avtalet gäller tills vidare

Uppsägning av avtal i förtid
Om kunden vill inlösa detta avtal före
avtalstidens slut utgår till BestEl en administrativ
avgift om 400 kr. Dessutom tillkommer en
lösenavgift för den av BestEl uppskattade
kvarvarande volymen, uppgående till skillnaden
mellan avtalat pris och det pris som vid dagen
för uppsägandet är noterat på Nasdaq OMX för
tillämpliga års-kvartals-månadskontrakt.

BestEls inköpspris för el för respektive
leveransmånad baserat på Nord Pool Spot AS
spotpris i respektive anmälningsområde
(prisområde) och omräknat enligt BestEls
växlingskurs EUR/SEK + 7,8 (9,75 öre/kWh inkl
moms) för schablonavräknad anläggning.
För timavräknad anläggning + 6,5 (8,12 öre/kWh
inkl moms).
Elcertifikat tillkommer.
Gemensamma villkor för alla avtal

Elcertifikat
Om myndighetsbeslut medför att
elcertifikatkvotplikten höjs från det idag rådande
justeras elpriset med motsvarande belopp.
Villkor för Rörligt elleveransavtal

Utöver dessa villkor gäller de vid varje tillfälle
gällande allmänna avtalsvillkoren, f.n.
EL2012K (rev), konsument resp. EL2012N (rev),
näringsidkare. Avtalsvillkoren finns i sin helhet
på www.bestel.se

Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller tills vidare.
Uppsägningstid 60 dagar.

Överlåtelse av avtal
Kunden får ej överlåta avtalet utan BestEl:s
medgivande.

Villkor
BestEls inköpspris för el för respektive
leveransmånad baserat på Nord Pool Spot AS
spotpris i respektive anmälningsområde
(prisområde) och omräknat enligt BestEls
växlingskurs EUR/SEK + 2,8 (3,5 öre/kWh inkl
moms) för schablonavräknad anläggning.
För timavräknad anläggning + 1,0 (1,25 öre/kWh
inkl moms).
Kunden har rätt att kostnadsfritt byta till ett avtal
om Fast elpris hos BestEl. Detta avtal måste
tecknas senast 30 dagar före den första
leveransmånad då fast pris skall gälla. Fast pris
som då ska gälla är det avtalspris BestEl vid
tillfället för bytet erbjuder för fast avtalsprodukt.

Kreditprövning
BestEl har rätt att genomföra sedvanlig
kreditprövning.
Distans-och hemförsäljningslagen
Vid avtalstecknande via Internet gäller Distansoch hemförsäljningslagen och därmed 14
dagars ångerrätt. Ångerblankett finns att ladda
ner från Konsumentverkets hemsida,
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/kontr
akt-och-mallar/angerblankett.html
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