
 ELAVTAL 
Skaragatan 23, 535 30  KVÄNUM Detta avtal träder i kraft 2020 04 01 
 
Kund  Avtalet måste tecknas av samma kund som står för elnätsavtalet. 

Organisations/Personnr 

 
Telefonnr 

 
Kundnamn 

 
Anläggnings id (18 siffror) 

735999 
Områdes id 

 
Beräknad årsförbrukning 
 

Adress   

 
Anläggningsplats 

 
Postnr 

 
Ort 

 
 
 
Leverantör Kvänum Energi AB Kontaktperson  Jonas Karlsson 
Org.nr  556492-9221 Telefon  0512 - 79 70 78 
 
Avtalet gäller om det är rätt ifyllt och oss tillhanda i original senast 2020 03 14. 
Kvänum Energi AB kan godkänna senare inkomna avtal, detta framgår i så fall av bekräftelsen. 
Avtalet förlängs automatiskt med samma avtalslängd om det inte sägs upp minst en månad före avtalstidens 
utgång. 
 
ELLEVERANS FAST PRIS 
Avgiftsvillkor för elleverans i elområde 1, 2 och 3 
(exkl. elnätavgifter, energiskatt och moms eller av myndighet beslutade skatter och avgifter) 
 

 1 år 2 år 3 år 5 år 
t.o.m. 2021 03 31 2022 03 31 2023 03 31 2025 03 31 

 

Jag önskar avtal om elleverans 
(sätt kryss i önskad ruta) 

 

         
 

Årsavgift 180 kronor 36,9        39,5 41,6 42,5 
 öre/kWh öre/kWh öre/kWh öre/kWh 

 
Kvänum Energi AB kommer att avisera kunden nytt pris före avtalstidens utgång. 
Om kunden ej fullföljer avtalets bindningstid, eller om Kvänum Energi AB av annan anledning förhindras att fortsätta elleveransen, har 
Kvänum Energi AB rätt till ersättning. 
Ersättningen för kvarvarande avtalstid beräknas för volym med utgångspunkt från den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen 
på anläggningen och med ett elpris som utgör 30% av avtalat elpris, minimum 200 kr.  
Ersättningen utgör skadestånd och skall ej omfatta skatter och andra avgifter. 
 
ELLEVERANS RÖRLIGT PRIS 
Avgiftsvillkor 
(exkl. elnätavgifter, elcertifikat, energiskatt och moms eller av myndighet beslutade skatter och avgifter) 
 
Priset beräknas månadsvis och baseras på medelvärdet av Nord Pools spotprisnotering för det elområde där anläggningen är 
belägen och beräknat i Svenska kronor under leveransmånaden, med tillägg. 
 

Jag önskar avtal om elleverans till rörligt 
månadspris 
Årsavgift 300 kronor 

  Tillägg 2,9 öre/kWh 
    1 år  

t.o.m. 2021 03 31   
 
Kund som önskar övergå till fastprisavtal med Kvänum Energi AB kan göra detta senast den 20 i månaden före tidsbundet avtal träder i 
kraft. Vid tecknande av fastprisavtal upphör detta avtal att gälla. 
Om kunden ej fullföljer avtalets bindningstid, eller om elhandelsföretaget av annan anledning förhindras att fortsätta elleveransen, har 
elhandelsföretaget rätt till ersättning. 
Ersättningen för kvarvarande avtalstid beräknas för volym med utgångspunkt från den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen 
på anläggningen och med ett elpris som motsvarar tillägget på Nord Pool, minimum 200 kr. 
Ersättningen utgör skadestånd och skall ej omfatta skatter och andra avgifter.  
 
Allmänna avtalsvillkor 
Avtalet om elleverans gäller tillsammans med de vid var tid gällande allmänna avtalsvillkoren, för närvarande med beteckning EL 2012 
N(rev) och EL 2012 K(rev2). I den mån skiljaktigheter förekommer mellan detta avtal och allmänna avtalsvillkor skall avtalet äga företräde. 
 
De personuppgifter som inhämtas om kunden är nödvändiga för att kunna administrera och fullgöra Kvänum Energis avtalsförpliktelser 
och tillgodose kundens önskemål.  
För konsumenträttigheter se www.kvanumenergi.se. 
 
Ort datum ................................................................................ Kvänum 2020 02 17 
Kund  Kvänum Energi AB 

 ............................................................................  
 

Kopia på avtalet returneras till kunden som bekräftelse. Jonas Karlsson 
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