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Avtal om fast elpris 

Avtalet innebär ett fast elpris enligt angivna villkor, löptid och aktuellt elområde 

(Tidaholm tillhör elområde 3). Om ingen part sagt upp avtalet senast en månad före 

avtalsperiodens slut, förnyas avtalet automatiskt med Rörligt elprisavtal. Till elpriset 

tillkommer gällande avgifter.  

Avtal om rörligt elpris 

Avtalet löper tills vidare med en månads uppsägningstid och innebär att elpriset 

fastställs för en kalendermånad i taget. Rörligt elpris består av Tidaholms Energi AB:s 

medelspotpris, med tillägg för avtalat påslag och elhandlarens elcertifikatsavgift samt 

gällande avgifter. Kostnaden för elcertifikat justeras löpande under avtalstiden efter 

marknadspris samt årligen vid ändrad kvotplikt. Kunden kan när som helst under 

avtalstiden välja att gå över till ett fastprisavtal. 

 
Avbrytande av avtal i förtid 

Avtalet kan endast sägas upp i förtid vid definitiv avflyttning. Om Kunden säger upp 

elavtalet i förtid, efter att leveransen påbörjats, har Tidaholms Energi AB rätt till 

ekonomisk ersättning från kunden. För avtal om fast pris, uppgår lösenavgiften till det 

avtalspris som tecknats (öre/kWh) gånger återstående beräknade avtalsvolymen plus 

kvarvarande fasta månadsavgifter. För avtal om rörligt pris har Tidaholms Energi AB 

rätt att ta ut en administrationsavgift om 675 kr inklusive moms plus kvarvarande 

fasta månadsavgifter. Vid eventuell tvist angående kundens förbrukning äger 

Tidaholms Energi rätt att hämta uppgifter därom från det nätbolag kundens 

anläggning är ansluten till. 

Anvisat pris 

Anvisat pris debiteras kunder som anvisats av nätbolaget och kunder som valt att inte 

teckna elavtal. Priset följer marknadspriset och sätts utifrån Tidaholms Energi AB:s 

inköpspris av el baserat på Nord Pool spotpris varje månad. Till vårt inköpspris 

tillkommer ett påslag om 15 öre öre/kWh inkl. moms samt elcertifikat och moms. 

Kostnaden för elcertifikat justeras löpande efter marknadspris.   

Avtalets ingående och giltighet 

Avtalet är giltigt från den dag elleverantören accepterat kundens beställning 

(kreditprövning kan leda till att beställningen inte accepteras). Vid avtalstecknande på 

distans, t ex via internet eller telefon, gäller Lag om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler. Kunden kan i dessa fall ångra sig genom att kontakta kundservice vid 

Tidaholms Energi AB inom 14 kalenderdagar från den dag då avtalet ingicks. 

Prisinformation 

 

Information om Tidaholms Energi AB:s elpriser finns på www.tidaholmsenergi.se  

 

 

 

 

Skatter och avgifter 

Kostnader för gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter tillkommer. Om 
myndighet under avtalstiden beslutar om förändring i elcertifikatlagen, pålagor och 
andra skattesatser, kommer priset att justeras i enlighet med nya besluten, även 
under en innevarande bindningstid. Förändringarna redovisas på kundens faktura i 
efterhand. Tidaholms Energi AB har även rätt att ta ut en inflyttningsavgift på 375 kr 
för de administrativa kostnader som uppstår vid en inflyttning på ny anläggning. 

Överlåtelse 

Tidaholms Energi AB har rätt att överlåta Avtalet till annan på oförändrade villkor. 
Kunden får inte överlåta Avtalet till annan utan Tidaholms Energis medgivande. 

Allmänna avtalsvillkor 

Utöver avtalet tillämpas Tidaholms Energi AB:s Särskilda avtalsvillkor samt gällande 

Allmänna avtalsvillkor för elförsäljning för närvarande EL 2012 K (Rev 2) för 

privatkund. I den mån skiljaktigheter förekommer ska Tidaholms Energi AB:s 

särskilda avtalsvillkor äga företräde framför branschensallmänna avtalsvillkor. 

Avtalsvillkoren finns på hemsidan www.tidaholmsenergi.se eller vid kontakt med vår 

kundservice som kan skicka avtalsvillkoren. 

Elleveransens omfattning 

Konsumenten förbinder sig att till överenskomna villkor köpa hela sitt behov av el 

under avtalsperioden. Tidaholms Energi AB förbinder sig att tillgodose hela 

Konsumentens behov av elleverans. 

Kreditprövning 

Konsumentens beställning accepteras av Tidaholms Energi AB först efter godkänd 

kreditprövning. Den som svarar för abonnemanget hos nätägaren ska vara den som 

tecknar avtalet hos elleverantören. 

Konsumenträttigheter och tvist 

Information om hur du framför klagomål, var du kan få hjälp med tvistlösning och råd 

om din energianvändning finns under Elhandel – Konsumentskydd på vår webbplats 

www.tidaholmsenergi.se. Motsvarande information kan du på begäran få på annat 

sätt. 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 Tidaholms Energi AB får behandla personuppgifter, inklusive 

personnummer, enligt vad som anges i Allmänna avtalsvillkoren. Kund som vill ha 

information om vilka personuppgifter som behandlas av Tidaholms Energi AB kan 

personligen begära ett registerutdrag efter uppvisande av giltig legitimation. 

Besöksadress: Tidaholms Energi AB Smedjegatan 18 Tidaholm. 
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