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Definitioner
Säljaren: Falu Energi & Vatten AB med organisationsnr 556509-6731.
Kunden: Den fysiska person som ingått avtal med
Säljaren om ”Solel för alla”
Solelsanläggningen: De takmonterade solpanelerna på
Falu Energi & Vattens pelletslador (fastighetsbeteckning Syrafabriken 4).
Avtalet: Det avtal som slutits mellan Säljaren och
Kunden om ”Solel för alla”
Villkor
För att vara giltigt ska Avtalet vara knutet till en
anläggning där Kunden har elhandelsavtal med Säljaren under hela avtalsperioden. Avtalet innebär inte att
Kunden får fysisk tillgång till solelsanläggningen, den
är Säljarens egendom under hela avtalsperioden.
Avtalstid, pris och avräkning
Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt som anges i
avtalsbekräftelsen. Avtalets bindningstid är 3 år från
startdatum.
Kostnaden för ”Solel för alla” debiteras som en
engångsavgift i förskott eller, om Kunden önskar,
som en månadsavgift under hela avtalstiden. Pris för
tjänsterna framgår av vid var tid aktuell prislista som
publiceras på fev.se. Säljaren fakturerar Kundens hela
elanvändning månadsvis till priser och villkor enligt
kundens ordinarie elavtal.
Kunden ersätts månadsvis för sin avtalade del av den
totala el som solelsanläggningen producerat. Ersättningen baseras på timspotpris på den Nordiska elbörsen, Nord Pool, med tillägg för energiskatt och moms
vid var tid solcellerna har producerat el.

Flytt
Om Kunden flyttar under pågående avtalstid har
Kunden rätt att föra över Avtalet till Kundens nya
anläggning under förutsättning att Kunden behåller sitt
elhandelsavtal med Säljaren.
Uppsägning i förtid eller byte av elleverantör
Om Kunden säger upp Avtalet eller avslutar sitt elhandelsavtal med Säljaren innan avtalstiden löpt ut ska
Kunden betala eventuell återstående kostnad för
Avtalet. Produktionsandelen under den återstående
perioden tillfaller Säljaren.
Överlåtelse av avtal
Avtalet får endast överlåtas efter medgivande från
Säljaren.
Säljaren äger rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet
till annat bolag inom samma koncern som rimligen kan
förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett
tillfredsställande sätt.
Force majeure
Part är inte skyldig att fullgöra Avtalet om fullgörandet
väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte
råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut
eller annan händelse av exceptionell karaktär som
väsentligt inverkar på Avtalets fullgörande och som
part inte kunnat förutse. Part som påkallar befrielse
enligt bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål
underrätta andra parten.

Innan Avtalet går ut skickar Säljaren ett nytt erbjudande. Om Kunden inte väljer att förnya Avtalet upphör
det att gälla efter avtalstidens utgång. Om Kunden
väljer att förlänga Avtalet erhåller Kunden 5 % rabatt
på avtalspriset under kommande avtalsperiod och därefter ytterligare 5 % på avtalspriset varje gång Avtalet
förlängs.
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