Elhandelsavtal med
Landskrona Energi Kraft AB
För- och efternamn (samma person som på elnätsavtalet)

Personnummer/Organisationsnummer

Fakturaadress, postnummer och ort

Anläggningsadress

Epostadress

Anläggningsid

Telefonnummer

Områdesid

Beräknad årsförbrukning kWh

Vill du att Landskrona Energi Kraft AB kompletterar anläggningsuppgifterna och/eller sköter
leverantörsbytet åt dig? Kryssa då i fullmaktsrutan.
Fullmakt

Kunden ger härmed Landskrona Energi Kraft AB (LEKAB), eller den LEKAB utser i sitt ställe, fullmakt att för kundens räkning administrera
leverantörsbytet och säga upp kundens befintliga elhandelsavtal, samt eventuellt avtal med förmedlingstjänst, för att hindra oönskade
avtalsbrott. Kunden ger LEKAB, eller den LEKAB utser i sitt ställe, även fullmakt att från kundens elnätsföretag inhämta aktuella
anläggningsuppgifter samt information om kundens nuvarande elhandelsbolag. Denna fullmakt är giltig fr.o.m. underskriftsdatum t.o.m.
två (2) veckor efter att leverantörsbytet är genomfört, dock längst sex (6) månader.

Avtalsvillkor

För detta Elhandelsavtal gäller LEKABs avtalsvillkor samt branschens Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el . Villkor,
prisinformation och information om konsumentens rättigheter finns att läsa på landskronaenergi.se eller att beställa hos kundservice.

Avtal

Landskronaelen
Avtalsstart

Årsavgift (inkl. moms)

375 kr
Elpris (inkl. moms)

Rörligt Energipris + 5 öre/kWh
Kund

Landskrona Energi Kraft AB

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

Landskrona Energi Kraft AB org.nr. 556803-9225
Besöksadress: Gasverksgatan 2, Landskrona
Kundservice 0418-473620

kundservice@landskronaenergi.se

landskronaenergi.se

Tejpa här
Frankeras ej.
Landskrona Energi AB
betalar portot.

Landskrona Energi AB
Kundservice
Frisvar 205 89 173
26120 Landskrona

Landskrona Energi Kraft ABs avtalsvillkor för konsumenter

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsumenter. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2019-01-01

Allmänna villkor
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Avtalets omfattning och giltighet
Avtalet mellan kunden och LEKAB avser elleverans och är giltigt
från den dag LEKAB bekräftat kundens beställning. Sedvanlig
kreditprövning kan komma att genomföras innan Avtalets
ingående och kan leda till att beställningen inte accepteras.
Avtalet består av Elhandelsavtal inklusive LEKABs avtalsvillkor och
branschens vid varje tidpunkt gällande Allmänna avtalsvillkor för
konsumenter f.n. El 2012 K (rev 2). Villkor och priser finns på
www.landskronaenergi.se. Vid eventuella motstridigheter
mellan avtalshandlingarna äger Elhandelsavtalet inklusive LEKABs
avtalsvillkor företräde framför branschens Allmänna avtalsvillkor.
LEKAB planerar att överta elleveransen vid den tidpunkt som
framgår av LEKABs bekräftelse under förutsättning att kunden
lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. LEKAB ansvarar inte
för förseningar till följd av felaktiga eller bristfälliga uppgifter från
kund.
Kunden ansvarar själv för eventuella kostnader som kan uppstå i
samband med uppsägning av avtal med annat elhandelsföretag.
LEKAB äger rätt att överföra Avtalet till ny part på oförändrade
villkor och med samma rättigheter och skyldigheter för den nya
parten.

2.
2.1.

Konsumenträttigheter
När Avtalet är ingånget på distans gäller ångerrätt enligt lagen om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har då rätt att
frånträda distansavtalet genom att meddela LEKAB om detta inom
fjorton (14) kalenderdagar från den dag då avtalsbekräftelse kom
kunden tillhanda.
2.2. Information om konsumentens rättigheter, klagomålshantering
samt till vilka instanser kunden kan vända sig för information eller
tvistlösning finns på www.landskronaenergi.se eller hos
Kundtjänst.
2.3. Villkor för ersättning om LEKAB inte uppfyller sina åtaganden
enligt Avtalet finns i Allmänna avtalsvillkor El.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Avgifter
Elpriset består av pris för levererad el (öre/kWh) (”Energipris”), ett
avtalat påslag i öre/kWh (”Påslag”) och en avtalad fast avgift
(kr/år) (”Årsavgift”). Härtill kommer skatter (se 3.5) samt i
förekommande fall i avtal angivna tillägg.
I Energipriset ingår, om inget annat överenskommits, kostnader
för inköp av el och elcertifikat samt avgifter till Nord Pool, Svenska
Kraftnät och balansansvarig.
För anläggningar med timavräknad förbrukning avser LEKABs
kostnader för inköp av el för leveransmånaden det viktade
medelvärdet av det timvisa spotpriset på Nord Pool, för elområde
Malmö (SE4), sammanvägt med kundens timvisa
energiförbrukning.
För övriga anläggningar avser LEKABs kostnader för inköp av el för
leveransmånaden det viktade medelvärdet av det timvisa
spotpriset på Nord Pool, för elområde Malmö (SE4) sammanvägt
med LEKABs schablonavräknade anläggningars
förbrukningsprofil, timme för timme.
De skatter som tillkommer är f.n. gällande mervärdesskatt. Om
lagstadgade skatter och övriga avgifter tillkommer eller ändras
har LEKAB rätt att löpande justera elpriset i motsvarande mån
utan att först informera kunden.
LEKAB äger rätt att ändra Avtalet genom skriftlig underrättelse till
kunden. Det nya avtalet får börja tillämpas tidigast två (2)
månader efter det att sådan underrättelse har skickats.
Elnätsavgifter tillkommer och dessa regleras i kundens avtal med
elnätsföretaget och faktureras av dem.

4.
Fakturering
4.1. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor följer
reglerna i Allmänna avtalsvillkor.
4.2. Fakturering görs av Landskrona Energi AB (”LEAB”) på uppdrag av
LEKAB. Kunder vars anläggning finns inom LEABs elnätsområde
får en samfaktura med både elnät och elhandel.
5.
5.1.

Uppsägning
Villkoren för uppsägning av respektive avtalsform redovisas i
särskilda villkor för olika avtalsformer.
5.2. Om kunden säger upp Avtalet utan att byta elleverantör övergår
Avtalet, om inget annat överenskommits, till anvisningsavtal
vid avtalstidens slut.
5.3. Förtida uppsägning av Avtalet anses vara ett avtalsbrott (se 6.2).
5.4. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen så upphör
Avtalet gälla utan att det anses vara ett avtalsbrott. Avtalet
upphör efter att kunden har meddelat LEKAB om flytten.
6.
6.1.

Avtalsbrott
Vid kundens avtalsbrott har LEKAB rätt till ekonomisk ersättning
från kunden som motsvarar den förlust som LEKAB lider på grund
av avtalsbrottet.
6.2. Vid förtida uppsägning uppgår lösenavgiften till 6 öre/kWh för
kundens uppskattade förbrukning under den kvarvarande avtalsperioden, räknat i antal dagar, jämte Årsavgiften för samma period
och en administrativ avgift om 300 kr.

Särskilda villkor för olika avtalsformer
7.
Landskronaelen
7.1. Prisvillkor: Rörligt Energipris, Påslag och Årsavgift (se 3.1-3.5).
7.2. Elens ursprung: 100 % förnybar leverans med ursprungsgarantier
från Energiknuten. Kostnaden för ursprungsgarantierna ingår i det
rörliga Energipriset.
7.3. Uppsägningstid: Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid av trettio (30) dagar.
8.
Anvisningsavtal
8.1. Prisvillkor: Rörligt Energipris, Påslag och Årsavgift (se 3.1-3.5).
8.2. Elens ursprung: 100 % förnybar leverans som bygger på
ursprungsgarantier. Kostnaden för ursprungsgarantierna ingår i
det rörliga Energipriset.
8.3. Uppsägningstid: Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid av fjorton (14) dagar.

Landskrona Energi Kraft AB org.nr. 556803-9225
Kundservice 0418-473620
Besöksadress: Gasverksgatan 2, Landskrona

kundservice@landskronaenergi.se

landskronaenergi.se

