Fortum Yritys Tunti avtalsvillkor
Den el som levereras enligt detta avtal produceras ur koldioxidfria energikällor bestående av kärnkraft. Den
levererade mängden elenergi produceras enligt kriterierna för Fortum Carbon Free-miljömärkning. Kriterierna
för Fortum Carbon Free-miljömärkningen finns till allmänt påseende på adressen
www.fortum.fi/sv/foretagselursprung

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING
Fortum Yritys Tunti -avtalet är ett tvåårigt tidsbundet avtal. Avtalet gäller under den tid som anges i
avtalsbekräftelsen. Därefter övergår Avtalet till ett avtal som gäller tills vidare med de avtalspriser som är i
kraft vid tidpunkten i fråga. Båda parterna har då rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre
månader.
Om kunden häver avtalet eller om Fortum av en orsak som beror på kunden tvingas häva avtalet innan
avtalstiden har gått ut har Fortum rätt att få full ersättning för de kostnader och förluster som detta har
orsakat.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN
Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätning av elförbrukningen. Vid faktureringen används
de förbrukningsmängder som den lokala nätinnehavaren meddelar och som bygger på den uppmätta
förbrukningen, fördelade på faktureringsperiodens månader (timmätning).

3 ELPRIS OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN
3.1 Energipriset i Fortum Yritys Tunti-avtalet är rörligt. Energipriset är det spotpris per timme som den nordiska
elbörsen (Nord Pool AS) publicerar för Finlands prisområde. På priset tillkommer de per kalendermånad
gällande kostnaderna för Fortums elanskaffning samt det vid tidpunkten i fråga gällande förmedlingsarvode
som anges i avtalsbekräftelsen.

3.2 Fastställande av faktureringspriset:
Det medelpris på energi per kalendermånad som används i faktureringen fås genom att energiförbrukningen
för varje timme under faktureringsperioden för ett förbrukningsställe som har timmätning multipliceras med
samma timmes spotpris per timme. De timvärden man fått räknas ihop och utifrån denna summa beräknas
månadens medelpris, som anges i fakturan. Till detta medelpris tillkommer de per kalendermånad gällande
kostnaderna för Fortums elanskaffning samt det gällande förmedlingsarvodet vid tidpunkten i fråga.
3.3 Faktureringsperiod
Fortum Spot-el faktureras i efterskott enligt faktureringsperioder av den längd som valts. I faktureringen av
månadsförbrukningen för den månad då avtalet börjar tillämpas det pris och de anmälda eller uppskattade
förbrukningsmängder som fastställs på ovannämnt sätt för hela den aktuella månaden. I faktureringen av
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månadsförbrukningen för den månad då avtalet går ut tillämpas det pris och de anmälda eller uppskattade
förbrukningsmängder som fastställs på ovannämnt sätt för den föregående månaden.
Timspecifika energipriser specificeras inte på elfakturan. Utöver energipriset faktureras kunden även andra
avtalade avgifter. Kunden får inget förhandsmeddelande om kommande elfakturor.

4 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER
Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på elpriserna
beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna
inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.
När den tidsbundna perioden för avtalet har löpt ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller priserna genom
att meddela kunden om detta 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Fortum förbehåller sig rätten att i första
hand meddela om dessa ändringar per e-post eller sms och i andra hand till kundens faktureringsadress.
Ändringar i spotpriset och kostnader för Fortums elanskaffning, är rörliga och förändringar i dessa utgör inte
sådana ändringar av priset eller avtalsvillkoren som kunden meddelas om på förhand.

5. ÖVRIGA VILLKOR
Det här elavtalet är avsett för företagskunder, vars totala årliga elförbrukning angående alla
förbrukningsställen inte överstiger 5 GWh. Fortum förbehåller sig rätten att häva elavtalet om kundens
förbrukning överstiger förbrukningsgränsen.
På detta avtal tillämpas i första hand dessa villkor, därefter elförsäljningsvillkoren i Fortums företagsavtal och
därefter de allmänna elförsäljnings- och leveransvillkor som gäller vid tidpunkten i fråga (vid ingåendet av
avtalet gäller EFV2014 och ELV2019).
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