
Välkommen att bli kund hos Öresundskraft är enkelt. Skriv under och lämna  
beställningen här bredvid till Vikens Kultur och Byaförening som vidarebefordrar den till 
oss när din medlemsavgift för aktuell period är betald. Observera att beställningen måste vara 
Öresundskraft tillhanda senast 30 dagar före avtalsstart. Om du idag har ett avtal med annat 
elhandelsföretag måste du själv säga upp det enligt gällande villkor. Har du ett tidsbundet avtal 
kan du ansluta dig till detta medlemsavtal först när ditt nuvarande avtal löper ut.

Erbjudandet

Pool el t.o.m. 2016-12-31
Flexibelt pris. Påslag 2,7 öre/kWh
Vid var tid gällande elcertifikatsavgift, energiskatt och moms tillkommer. Ingen årsavgift tillkommer.

Pool el är ett flexibelt pris där elen köps in vid olika tillfällen. Genom att vi binder fastpriset i 
andelar vid olika inköpstillfällen, utnyttjas marknadsrörelsernas upp- och nedgångar för att få ett 
riktigt bra slutpris. Vi utnyttjar även möjligheten att ha procentuella andelar rörligt de perioder 
det betraktas som förmånligt. 

Det som slutligen blir ditt pris fås genom att vi lägger ihop de olika inköpspriserna, plus ett 
påslag på 2,7 öre/kWh (3,4 öre/kWh inkl moms). Öresundskraft bjuder på den fasta årsavgiften 
motsvarande 340 kr/år inkl moms (1020 kr för hela avtalsperioden).

Leveransstart och avtalstid
Under förutsättning att du har betalat din medlemsavgift till Vikens Kultur- och Byaförening  
motsvarande ovan angivna avtalsperiod, åtar vi oss att leverera el till dig enligt ditt val på  
omstående sida. Leveransstart sker så snart gällande regelverk tillåter. Avtalet löper t o m 2016-12-31. 

Villkoren

Övriga villkor
Avtalet kan inte omförhandlas under pågående avtalsperiod. Om avtalet inte sägs upp senast 
en månad före avtalsperiodens slut, förlängs avtalet med rörligt elpris. Avtal kan överföras till 
annan person på anläggning där medlemskap i Vikens Kultur- och Byaförening finns. Det åligger 
ny medlem att meddela Öresundskraft härom i samband med att nätavtal tecknas. Fakturering sker 
i efterskott 12 gånger/år. Förfallodag infaller tidigast 15 dagar efter fakturadatum. Utöver dessa 
villkor gäller vid varje tid gällande ”Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el” till konsument. 
Mer information om våra avtalsformer, villkor och dagsaktuella priser hittar du på oresundskraft.se. 
Här hittar du också information om dina rättigheter som kund, hur du gör för att lämna klagomål 
och vart du kan vända dig för rådgivning eller hjälp vid tvistlösning. Denna information kan du 
även få via vår Kundservice.

Beställningen

Komplett beställning ska vara Öresundskraft tillhanda senast 30 dagar före avtalsstart.
Jag vill teckna elavtal med Öresundskraft och tackar därför ja till erbjudandet att köpa el. Jag har tagit 
del av vidstående villkor och väljer följande

Pool el t.o.m. 2016-12-31  
Flexibelt pris. Påslag 2,7 öre/kWh
Vid var tid gällande elcertifikatsavgift, energiskatt och moms tillkommer. Ingen årsavgift tillkommer.

 Öresundskraft levererar min el på angiven adress idag och jag önskar avtalsstart  
 så snart mitt nuvarande avtal tillåter.
          

 Jag är elkund hos annat elhandelsbolag idag och önskar avtalsstart  
 per ________-____-____ då mitt nuvarande avtal löper ut.

Tillval – Bra Miljöval
 2,0 öre/kWh tillkommer på elpriset (2,5 öre inkl. moms)

Medlemsavgift för aktuell period är inbetald till Vikens Kultur- och Byaförening 

__________________________________________________________________________
Föreningens underskrift

Namn/Företag

Adress Personnr/Org nr

Postnr Ort

Telefon Anläggnings-id (se din elräkning)

Beräknad årsförbrukning (se din elräkning) Områdes-id (se din elräkning)

Leveransadress (om annat än ovan)

Jag accepterar härmed Öresundskrafts villkor för leverans av el.

______________________________________________________________
Namnunderskrift   Ort och datum

______________________________________________________________
Namnförtydligande

Avtal
Pool el Viken
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Öresundskraft AB, Box 654, 251 06 Helsingborg
kundservice@oresundskraft.se, 042-490 32 00
oresundskraft.se

Ö
re

su
nd

sk
ra

ft
 •

 Ö
K

02
54

 •
 1

31
0


