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Inledande bestämmelser
Dessa Avtalsvillkor gäller försäljning av el till näringsidkare.
Detta Avtal är giltigt från den dag GodEl accepterat beställning 
från Kunden eller dennes behöriga företrädare. Beställning kan 
vara både skriftlig och muntlig.
GodEl förbehåller sig rätten att neka Kundens beställning om 
Kunden har en, av Nätägaren beräknad, årsförbrukning som 
överstiger 200 000 kWh. Om en Kund ändrar sin årsförbrukning 
så att den överstiger 200 000 kWh äger GodEl även rätt att säga 
upp avtalet med iakttagande av punkt 6.3.

Allmänna Avtalsvillkor
Utöver Avtalet tillämpas branschens vid var tid gällande 
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i 
näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. Vid eventuell 
motstridighet har Avtalets villkor företräde.

Kreditprövning
GodEl förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig 
kreditupplysning, vilket kan leda till att Kundens beställning 
inte accepteras eller, att godtagbar säkerhet krävs för avtalets 
ikraftträdande.

Leverantörsbyte
Under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och 
korrekta uppgifter påbörjas elleveransen i enlighet med 
överenskommelse. GodEl ansvarar inte i något fall för försenad 
leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information 
från Kunden.
Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat 
elhandelsbolag.
Kunden äger inte rätt, att utan skriftligt godkännande från GodEl, 
överlåta hela eller delar av avtalet på annan.

GodEls behandling av personuppgifter
I samband med leverans av el till Kunden och uppfyllande 
av Avtalet kan GodEl komma att samla in och behandla 
personuppgifter om Kundens företrädare och kontaktpersoner. 
Dessas personuppgifter behandlas i enlighet med informationen 
om GodEls behandling av personuppgifter som finns på 
godel.se/personuppgifter (“Integritetsskyddsinformationen”).
Genom att bli Kund hos och köpa el av GodEl accepteras 
att GodEl behandlar Kundens relevanta företrädares eller 
kontaktpersoners personuppgifter i den utsträckning och på 
det sätt som beskrivs i Integritetsskyddsinformationen. Det är 
viktigt att ni läser, förstår och säkerställer att ni är ok med hur 
vi behandlar personuppgifter. Ni kan känna er trygga med att 
vi alltid tar största möjliga hänsyn till individers integritet och 
behandlar personuppgifter med stor försiktighet och omsorg. Ni 
är alltid välkomna att kontakta oss på personuppgifter@godel.
se om ni har frågor eller vill göra rättigheter gällande i detta 
avseende.

Rörligt avtal, Timprisavtal och Anvisat avtal
Avtalets Pris består av ett rörligt Elpris, ett påslag i öre/kWh, en 
Fast avgift samt en kostnad för ursprungsgarantier och eventuell 
miljömärkning. Elpriset bestäms månadsvis av GodEls, inom 
respektive elområde, genomsnittliga inköpskostnad för el 
(kostnad för kraftinköp, elcertifikat och till elinköpen kopplade 
avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool).
Vid Timprisavtal bestäms alla till elinköpen kopplade kostnader 
och avgifter precis som vid Rörligt avtal och Anvisat avtal. 
Kostnaden för kraftinköp bestäms dock, inom respektive 
elområde, timme för timme.
Kundens anläggning ska vara timavläst. GodEl äger, genom 
avtalet, rätt att beställa detta från Kundens Nätägare.
Avtalet löper tillsvidare utan uppsägningstid, förutom den tid det 
tar att genomföra ett leverantörsbyte.

Tillkommande avgifter
Moms, särskilda avgifter och andra av myndigheter fastställda 
skatter och avgifter påförs enligt vid var tid gällande regler Priset. 
Ändras dessa, eller nya relevanta skatter eller avgifter tillkommer, 
äger GodEl rätt att, utan avisering, ändra debiteringen.

Fakturering och betalning
Fakturering sker månadsvis eller två gånger per månad beroende 
på den, av Nätägaren, beräknade årsförbrukningen.
Kundens betalning ska vara GodEl tillhanda på förfallodagen.

Övriga villkor
Meddelande från GodEl till Kunden ska anses ha kommit Kunden 
tillhanda omedelbart vid avsändandet om meddelandet sänts 
per SMS, e-post, digital brevlåda eller fax och inom tre dagar från 
brevdatering om meddelandet sänts per post.
Kunden är skyldig att underrätta GodEl om förändringar som 
kan påverka det juridiska partsförhållandet för detta Avtal, t.ex. 
förändring av firmanamn och/eller organisationsnummer. För 
att GodEl ska kunna garantera fortsatt leverans enligt Avtalet 
måste förändringen meddelas GodEl senast 45 dagar före 
förändringens ikraftträdande. 
För Avtalet gäller svensk lag. Tvister med anledning av Avtalet ska 
avgöras vid allmän domstol.
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