
Avtal: 20210225

 

Teckna avtal

Priserbjudandena på detta blad gäller 10 dagar från datering. Erbjudandena kan komma att ändras.
Månadens uppmätta energi åtgång faktureras kommande månad. Betalningsvillkor 20 dagar.
Tidigaste leveransdag är 2021-03-01.

Momsen är f.n. 25% på nettopriset. Energiskatten debiteras i nätkostnaden som ej ingår i nedan pris.

Nätägarens avgifter tillkommer alltid, oavsett var du köper din el.
Fast avgift tillkommer med 20:-/månad på alla elhandelsprodukter förutom portföljförvaltat pris där fast avgift är 38 kr/mån (inkl. moms).

Avtalstyp
Nedan väljer du typ av avtal du önskar med Hallstaviks Elverk AB. Välj ett av Fast avtal, Rörligt Elpris eller Portföljförvaltat pris.

Fasta avtal Elcertifikat ingår i nedan priser
Inklusive moms i fet stil. Exkl. moms inom parentes (  ).Elpriser öre/kWh
Vid förtida uppsägning av fast avtal beräknas brytersättningen till 25% av avtalat elpris på din kvarvarande förbrukning 
samt fast avgift för kvarvarande avtalsperiod, dock minst 300 kr. Efter fasta avtalets utgång tillämpas anvisat pris om inte nytt val görs.

  Avtalstid 1 år 52,26 (41,81)

  Avtalstid 1,5 år 49,78 (39,82)  * Datum för lev.start 1/3, 1/4 eller 1/5 2021

  Avtalstid 2 år 51,45 (41,16)

  Avtalstid 3 år 51,65 (41,32)

Rörligt Elpris, volymvägt

  Jag väljer rörligt elpris och betalar SVK:s volymvägda medelpris för elprisområde 3 samt påslag,
  elcertifikatavgift och moms. Gäller tillsvidare. Uppsägningstid 30 dagar.
  Elbörspris redovisas i efterhand, priset gällande för t.ex. mars redovisas i början av april osv.

Portföljförvaltat pris
 Jag väljer portföljförvaltat pris. Portföljen består av till minst 70% fast pris resten av volymen är rörligt. 
 Elcertifikatavgift, påslag ingår. Moms tillkommer. Uppsägningstid innevarande månad + 3 kalendermånader.
 Portföljförvaltat pris redovisas i efterhand, priset gällande för t.ex. mars redovisas i början av april osv.

TILLVAL, frivilligt till ovanstående val, kan komma att ändras.

  Bra miljöval (2,3 öre/kWh inkl. moms)

  Vindkraft (2,0 öre/kWh inkl. moms)
   Vattenkraft 100 % (1,8 öre/kWh inkl. moms)

Dina uppgifter
Uppgifterna finns på din senaste nätfaktura.(Är du nyinflyttat se försättsblad). 
Fält markerad med en asterisk (*) måste fyllas i.

 * Förnamn  * Efternamn

 * Adress  * Person-/Org.nr

 * Postnummer  * Ort

Telefon-nr E-postadress

Lev.-postadress om annan än ovan (el. övrig info) Kundnr hos Hallstaviks Elverk AB

* Anläggnings-Id  
Faktureras månadsvis
Faktureras varannan månad
Faktureras kvartal

Betalningsalternativ  * Datum
  Pappersfaktura
  AutoGiro. Hallstaviks Elverk skickar en autogiroanmälan, medgivande

  E-faktura kan du ansöka om via din internet bank.  * Underskrift

 * Jag godkänner Hallstaviks Elverks
   avtalsvillkor (EL2012K/EL2012N)
   Jag har inte avtal med annan leverantör.  Avtalsbrott medför en avgift.

Hallstaviks Elverk är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i vårt kunddataregister. Uppgifterna om dig kommer vi att
spara så länge som vårt avtal är aktuellt. Därefter kommer uppgifterna att tas bort när alla rättsliga förpliktelser 
är uppfyllda, så som fakturering eller enligt bokföringslagen (uppgifterna sparas i 7 år). Ditt telefonnummer 
används i vår kommunikation för avbrotts SMS. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke vad gäller 
telefonnummer och e-post, med påföljden att SMS- tjänsten inte går att använda. Vi kommer ej heller aldrig att 
sälja eller vidare föra dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du som kund har rätt att föra ditt klagomål till 
datainspektionen vad gäller kunduppgifter. 
Se www.hallstavikselverk.se för gällande GDPR policy


