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Fasta elavtal 

Avtalstypen innebär bundet Fast elpris under avtalstiden enligt 
angivet elpris och avtalstid. Fast avgift tillkommer. Efter avtalets 
löptid förlängs det automatiskt med Rörligt elpris tillsvidare, såvida 
avtalet inte sagts upp eller nytt avtal tecknats med Habo Energi AB. 

Från 2011-11-01 gäller priset för elområde 1-3. För kunder vars 
anläggning tillhör elområde 4 kommer priset att korrigeras för 
skillnaden mellan elområde 3 och 4. Korrigeringen beräknas 
månadsvis och baseras på Habo Energis kostnader för inköp av el 
för elområde 4 baserat på Nordpools elspotpris. 

Rörliga elavtal 

Avtalstyp rörligt elpris fastställs för en kalendermånad i taget, i 
efterhand. Avtalstyp timspot prissätts förbrukningen timme för 
timme med aktuellt pris. Priset består av Habo Energis kostnader 
för inköp av el, baserat på Nord Pools elspotpris, balanskostnad och 
avgifter till Svenska Kraftnät för det prisområde där kundens 
anläggning finns samt Habo Energis påslag i öre/kWh, 
elcertifikatsavgift och fast avgift. 

Rörligt elpris ett år, avtalet är tidsbundet. Efter avtalets löptid 
förlängs det automatiskt med Rörligt elpris tillsvidare, såvida 
avtalet inte sagts upp eller nytt avtal tecknats med Habo Energi AB. 

Rörligt elpris tillsvidare, avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid på en kalendermånad räknat från närmaste 
månadsskifte efter uppsägningsdagen. Kunden kan när som helst 
under avtalstiden välja att gå över till var tids gällande avtal för Fast 
elpris eller Rörligt elpris ett år, bytet kan ske vid kommande 
månadsskifte. 

Uppsägning av avtal 

Uppsägningstid för fast- och rörligt avtal är en kalendermånad. Vid 
flyttning ska avtalet sägas upp senast 14 dagar innan avflyttning. 
Om kunden av någon annan anledning inte fullföljer avtalet till 
avtalstidens slut äger Habo Energi AB rätt att ta ut en lösenavgift på 
675 kr inkl. moms samt 5 öre/kWh inkl. moms på beräknad 
återstående förbrukning under avtalets löptid. 

Anvisat pris 

Anvisat elpris debiteras kunder som anvisats av dennes 
elnätsföretag. Priset fastställs för en kalendermånad i taget, 
månaden efter uttagen energi. Priset består av Habo Energis 
kostnader för inköp av el, baserat på Nord Pools elspotpris, 
balanskostnad och avgifter till Svenska Kraftnät för prisområde 3 
samt Habo Energis påslag i öre/kWh, elcertifikatsavgift och fast 
avgift. Prisförändringar aviseras kunden i separat meddelande. 
Uppsägningstiden för Anvisad leverans är 14 dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatter och avgifter 

Habo Energi AB administrerar och fakturerar moms och 
elcertifikatsavgift. Prisändringar till följd av ändrade skatter eller 
avgifter får ske utan avisering. 

Balansansvar 

Balansansvarig enligt Svenska Kraftnäts regler för kundens 
uttagspunkt finns. 

Allmänna avtalsvillkor 

Utöver avtalet, tillämpas Allmänna avtalsvillkor för elförsäljning för 
närvarande EL 2012 N för konsument. Förekommer skiljaktigheter 
mellan detta avtal och de Allmänna avtalsvillkoren ska avtalet äga 
företräde. EL 2012 N finns på webbplatsen www.haboenergi.se, 
eller kontakta vår kundservice som kan förmedla avtalsvillkoren. 

Elleveransens och avtalets omfattning 

Avtalet omfattar kundens hela energibehov i uttagspunkten. 
Avtalet får inte överlåtas på annan kund utan medgivande från 
Habo Energi AB. 

Kreditprövning 

Om resultatet av en kreditprövning inte skulle utfalla positivt för en 
kunds räkning förbehåller sig Habo Energi AB rätten att inte 
godkänna avtalet. 

Betalningsvillkor 

Fakturering ska grundas på insamlade mätvärden. Kunden debiteras 
varje månad. Betalning ska ske senast på angiven förfallodag. 
Kunden kan välja betalsätt bankgiro, autogiro och/eller e-faktura. 

Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som med 8 
procentenheter överstiger Riksbankens referensränta under 
dröjsmålsperioden. 

Tvist 

Tvist rörande detta avtal, dess tillkomst eller tillämpning och annan 
tvist härrörande till rättsförhållande i anledning av detta avtal ska 
avgöras i skiljedom. Tvist rörande betalning undantas från 
skiljedom. 

Behandling av personuppgifter 

Kunden samtycker till att Habo Energi får behandla 
personuppgifter, inklusive personnummer, enligt vad som anges i 
Allmänna avtalsvillkoren. Kund som vill ha information om vilka 
personuppgifter som behandlas av Habo Energi kan skicka en 
skriftlig begäran om detta till Habo Energi AB, Box 202, 566 24 Habo 


