EBS Inget Extra.se AB:s Avtalsvillkor - Lägenheter
1. ALLMÄNNA VILLKOR
1.1 Kunden förbinder sig att köpa el från EBS Inget Extra
AB (nedan kallat ”Ingetextra”) till överenskommet pris under
avtalsperioden. Priset består av pris för levererad el (öre/kWh)
(nedan kallat ”energipris”) och en årlig kostnad (nedan kallad
”fast årsavgift”). Härtill kommer skatter och avgifter (se 1.14
nedan).
1.2 Avtalet mellan kunden och Ingetextra består av elavtal
inklusive Ingetextra:s, avtalsvillkor och branschens allmänna
avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive
näringsidkare, för närvarande EL2012K. I den mån skiljaktigheter
förekommer skall elavtal inklusive Ingetextra:s avtalsvillkor
äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för
försäljning av el till konsument respektive näringsidkare.
1.3 Kundens eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta
texten i avtalet måste uttryckligen skriftligen godkännas av
Ingetextra för att vara gällande.
1.4 Meddelande från Ingetextra till kunden skall anses ha kommit kunden tillhanda omedelbart vid avsändandet om meddelandet sänts per e-post eller telefax, och om meddelandet
sänts per post, inom tre dagar från brevdatering.
1.5 Ingetextra kan komma att genomföra kreditprövning av
kunden, vilken kan leda till att kundens beställning inte accepteras.
1.6 Avtalet träder i kraft från och med undertecknande eller
genom muntlig fullmakt av kunden eller dennes behöriga
företrädare med de begränsningar som följer av bestämmelserna
i 1.3 och 1.5 och under förutsättning att avtalet kommit Ingetextra tillhanda senast det datum som anges i elavtalet. Ingetextra
förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om avtalet
kommer Ingetextra tillhanda vid ett senare datum.
1.7 Ingetextra tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen.
Kunden kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14
kalenderdagar från dagen för avtalets ingående.
1.8 Leveransperioden framgår av elavtalet. Ingetextra ansvarar
inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden eller kundens ombud.
Har kunden tidsbundet elavtal till en viss tid med annan elleverantör eller om uppsägningstiden är längre än en månad ansvarar
kunden själv för eventuell förtidslösen om det nuvarande
avtalet
sägs upp innan det har löpt ut.
1.9 För kund som vid avtalets undertecknande redan är kund
hos Ingetextra för den aktuella anläggningen baseras debiteringen för leveranser enligt avtalet på beräknad mätarställning per
den första leveransdagen i avtalsperioden.
1.10 Debitering sker genom fakturering varannan månad (6 ggr/
år) avseende avläst förbrukning såvida mätvärden erhållits från
nätägaren. Den beräknade förbrukningen utgår från förbrukningsmönstret för anläggningen med hänsyn till den
löpande avlästa förbrukningen. Avräkning för eventuell överoch underskjutande elförbrukning mellan faktisk och beräknad
förbrukning sker löpande och regleras i normalfallet på nästkommande faktura.
1.11 Om kunden bryter avtalet i förtid har Ingetextra, utöver
vad som följer av branschens allmänna avtalsvillkor, rätt till
ekonomisk ersättning från kunden. Om kunden säger upp
avtalet

utan att iaktta avtalad uppsägningstid beräknas ersättningen
till en avgift om 1 000 kr.
1.12 Ingetextra äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller
delvis överlåta detta avtal på annan. Kunden äger inte rätt att
överlåta detta avtal eller delar därav på annan utan Ingetextra i
förväg lämnade skriftliga medgivande.
1.13 Nätavgifter tillkommer och berörs ej av detta avtal.
1.14 Ingetextra har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje
tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av
myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller
införande av energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger Ingetextra rätt att
utan föregående information till kunden justera faktureringen i
motsvarande mån.
1.15 Ingetextra äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom
underrättelse till Kunden minst två (2) månader före ikraftträdandet. Sådan underrättelse kommer skriftligen att skickas
ut till Kunden per e-post. För de fall Kunden inte vill acceptera
villkorsförändringen äger Kunden rätt att med två (2) månaders
varsel säga upp avtalet.
1.16 Uppsägning skall ske av Kunden eller av ombud med
giltig fullmakt från Kunden. Vid uppsägning som inte följs av
ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommes, vid avtalstidens utgång till Löpande baspris.
1.17 Om kunden flyttar från anläggningen och ingen uppsägning av avtalet inkommit tillser Ingetextra, om det är en lägenhet,
att avtalet löper vidare på nya adressen. Kunden ansvarar
själv för att flytt anmäls till Ingetextra och sin nätägare senast
en månad i förväg. Ingetextra skall meddela ny leveransstart
på kundens nya adress skriftligen till kunden. Om dessa villkor
bryts av kunden tillkommer en administrativ engångsavgift för
detta enligt punkten 1.11.
1.18 Ingetextra erbjuder el som följer Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval, utan att det medför en
extra kostnad för kunden.
VILLKOR FÖR AVTALSFORMER
2. Fastpris
2.1 Prisvillkor: Energipriset och den fasta årsavgiften är
oförändrade under avtalstiden.
2.2 Uppsägningstid: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) kalendermånad.
2.3 Vid uppsägning: I god tid innan tidsperiodens slut meddelas
kunden ett nytt avtalsförslag per e-post. Om ingen uppsägning
sker inom en (1) kalendermånad före avtalets utgång förlängs
avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället gällande
avtalspris för motsvarande produkt med likvärdig bindningstid.
3. Löpande baspris
3.1 Prisvillkor: Energipris och fast årsavgift fastställs av Ingetextra. Förändringar annonseras via www.ingetextra.se, eller
meddelas på annat sätt, senast 10 dagar innan de börjar gälla.
3.2 Uppsägningstid: Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid av tre (3) kalendermånader.
3.3 Omteckningsrätt: i händelse av att kunden önskar binda
elpriset för en tidsperiod om minst ett (1) år går det att avbryta avtalet och teckna ett nytt fastprisavtal från kommande
månadsskifte. Nytt avtal gäller enligt det nya tecknade avtalets
villkor.
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