
Avtalsvillkor Vårflodsel 
 
 

Prissättning 

Vårflodsel är ett fastprisavtal som gäller under perioden 1 juli till 30 juni. Priset bestäms 

utifrån Vimmerby Energiförsäljning AB´s, org.nr 556527-8404 (VEFAB) inköp under 

perioden 1 mars till 31 maj. Inköpen görs med lika stor del under varje vardag vilket 

innebär ca 60 inköpstillfällen. Du kan teckna avtalet fram till sista februari. Pris för 

leverans fram till Vårflodselens början framgår av aktuellt avtal, liksom påslaget på vårt 

inköpspris. Ditt pris för Vårflodselen meddelar vi dig före 1 juli. 

 

Uppsägning mm 

Uppsägning av avtalet om Vårflodsel ska ske senast 15 februari under en leveransperiod 

och avtalet löper då till 30 juni, annars förlängs avtalet automatiskt för ytterligare en 

period. Om kunden genom byte av elhandelsföretag bryter avtalet i förtid förbehåller vi 

oss rätten att ta ut en avgift. Avgiften är 200 kr plus 5 öre/kWh på kvarvarande volym. 

 

Betalning mm 

Fakturan förfaller tidigast 20 dagar efter utskriftsdatum, vanligtvis runt månadsskiftet. 

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta på förfallet belopp, påminnelseavgift och 

ev. kostnader för krav och inkasso. Sedvanlig kreditprövning tillämpas. Är inget 

faktureringsalternativ valt ovan infaller automatiskt "Månadsvis". 

 

Nätavgifter 

Elnätföretagets vid varje tidpunkt fastställda nätavgifter tillkommer. Nätavgifterna 

faktureras av elnätföretaget. 

 

Avtalsöverlåtelse mm 

Avtalet är personligt och kan inte överlåtas utan VEFAB´s godkännande. Avtalet faller vid 

flyttning. 

 

Allmänna avtalsvillkor 

Utöver vad som sägs i dessa villkor gäller Allmänna avtalsvillkor, fn EL 2012 (rev) K 

(konsument) respektive EL 2012 N (rev) (näringsidkare). I det fall avtalsvillkoren för 

Vårflodsel och Allmänna avtalsvillkor är motstridiga gäller avtalsvillkoren för Vårflodsel. 

 

Personuppgifter 

De personuppgifter, som vi har om dig, är de uppgifter som behövs för att vi skall kunna 

uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal och för att kunna tillgodose dina önskemål 

som kund. Ditt namn och din adress kan komma att användas till 

marknadsföringsändamål, marknadsanalyser, kundvård och statistik av VEFAB eller av 

Vimmerby Energi & Miljö AB (org.nr 556189-4352) eller med företag som VEFAB eller 

Vimmerby Energi & Miljö AB samarbetar med.  

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att begära information om och rättelse av 

dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig har du rätt att 

en (1) gång per år kostnadsfritt få detta av oss. Meddela oss skriftligen och glöm inte att 

underteckna brevet. 

 

Övrigt 

Avgift för elcertifikat ingår i alla prisuppgifter (ej i påslaget). Vid varje tidpunkt gällande 

moms tillkommer. Om VEFAB´s kostnader på grund av beslut från myndighet, riksdag 

eller regering ökar ska avtalets avgifter justeras i enlighet med kostnadsökningen. 

Detsamma ska gälla om VEFAB’s kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad 

kvotplikt. 

 


