
 
 
 
 
 
Avtalsvillkor 
 
Prissättning 
Information om förändringar av prisnivåerna för Rörligt elpris lämnas i samband med fakturering. Vårt genomsnittliga 
inköpspris fastställs på följande sätt: Vårt totala inköp timme för timme minus alla våra kunders timmätta anläggningar 
timmer för timme, prissatt med Nordpools timspot för aktuellt prisområde, dividerat med volymen. Priset på elcertifikat 
blir vår självkostnad inför respektive månad. På inköpspriset läggs ett påslag. VEFAB äger rätt att höja påslaget efter det att 
besked om höjningen meddelats kund en månad innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan 
denna träda i kraft omedelbart.  
 
Uppsägning mm 
Avtalet löper som ett tillsvidareavtal. Kunden har rätt att säga upp Avtalet med tre (3) kalendermånaders varsel med 
undantag om kunden väljer att direkt teckna ett tidsbundet avtal med VEFAB. Då gäller nya avtalet från närmsta 
månadsskifte.  
 
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 K (rev) (konsument) respektive EL 2012 N 
(rev) (näringsidkare). I det fall avtalsvillkoren för Rörligt pris och Allmänna avtalsvillkor är motstridiga gäller 
avtalsvillkoren för Rörligt pris. 
 
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 
Vid varje tidpunkt gällande energiskatt och moms tillkommer. Om VEFAB´s kostnader på grund av beslut från myndighet, 
riksdag eller regering ökar ska avtalets avgifter justeras i enlighet med kostnadsökningen. 
 


