BIXIAS SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR EL
- NÄRINGSIDKARE >150 000 KWH
Omfattning av villkor

Dessa villkor omfattar avtal för elleverans med Bixia Rörligt Pris, Bixia Fast Pris,
Bixia Anvisningspris, Bixia Elpool Offensiv, Bixia Elpool Flex samt Bixia Elpool Trygg.
För elleveransen tillämpas avtal, dessa avtalsvillkor, vid var tid för branschen
gällande Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare samt vid var tid för branschen
gällande Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till
näringsidkare. Vid villkorsavvikelse äger avtal samt dessa avtalsvillkor företräde.
Samtliga villkor finns på bixia.se och hos Bixias kundservice. Bixia har rätt att
ändra
dessa avtalsvillkor. Förändring meddelas kund minst 1 månad innan förändring
träder ikraft.

Leverans

Avtalad elleverans omfattar, i avtal, överenskomna leveransadresser. Kund
förbinder sig att köpa hela sitt behov av el från Bixia under avtalstiden och Bixia
förbinder sig att tillgodose kunds behov av elleverans för, i avtal, överenskomna
leverans-dresser.
Bixia förbehåller sig rätten att flytta fram datum för leveransstart om
nödvändiga uppgifter för leverantörsbytet inte kan erhållas i rätt tid. Kund har
rätt till ersättning om försening av leveransstart enligt avtal sker av anledning
som orsakats av Bixia. Kund ersätts med den förlust som förseningen åsamkat.

Skatter och avgifter

Lagstadgade skatter och avgifter kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle
gällande nivå. Eventuella andra skatter och avgifter beslutade eller
rekommenderade av myndighet under avtalstiden tillkommer också. Dessa skatter
och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående
underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan. Om
förutsättningarna för Bixia skulle ändras genom förändrad kvotplikt, särskild skatt
eller av myndighet föreskriven avgift eller genom ny lagstiftning eller förordning
eller åtagande från branschen eller åtgärd från Svenska Kraftnät, eSett, Nord Pool,
Nasdaq Commodities eller annan statlig eller kommunal myndighet i form av
föreskrift, rekommendation m m, och dessa förändrade förutsättningar påverkar
kostnaden för leveransen, ska priser justeras i enlighet med kostnadsändringen
under förutsättning att dessa kostnader annars skulle belasta Bixia.

Fakturering

Fakturering sker i efterskott och förfallodag infaller 30 dagar efter fakturadatum.

Avyttring/Försäljning

Om kund under löpande avtalsperiod överlåter anläggningen till annan
elanvändare, är kund skyldig at gentemot denne i överlåtelsehandlingen föreskriva
att elhandelsavtalet skall fullföljas. I annat fall har Bixia rätt till
kostnadskompensation, enligt beräkning i punkten Avtalsbrott och förtidsinlösen,
för uppkommen ekonomisk skada. Bixia skall efter sedvanlig kreditprövning
fastställa de nya betalningsvillkoren.

Överlåtelse
Skulle Bixia under avtalsperioden köpas av annat företag eller ingå i en ny
bolagsbildning kan detta avtal överlåtas med oförändrade villkor utan kunds
medgivande under förutsättning att kund inte lider skada. Kund har inte rätt att
överlåta avtalet utan Bixias medgivande. Bixia äger rätt att, till oförändrade
villkor för kund, överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal till något av
Bixias ägarbolag.

Integritetsskydd

BESN1810

Bixia är enligt dataskyddsförordningen ansvarigt för de personuppgifter som
behandlas enligt denna punkt.

Avtalsbrott och förtidsinlösen

Om kund säger upp avtalet i förtid har Bixia rätt till ekonomisk ersättning som
kompensation för den förlust Bixia lider på grund av uppsägningen. Ersättningen
beräknas utifrån den uppskattade förbrukningen för resterande del av
avtalsperioden. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader.
Månadsförbrukning beräknas som en tolftedel av senast kända årsförbrukning.
Ersättningsnivå utgörs av skillnaden mellan avtalat pris och marknadspris minus
5 öre/kWh. Därtill kommer årsavgift för kvarvarande avtalstid samt en
administrativ avgift på 500 kr.

Övriga villkor

Bixia förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning.
Genom att teckna detta avtal med Bixia, intygar kund samtidigt att denne har ett
aktuellt avtalsförhållande med elnätsföretaget.
I de fall avtal tecknats mellan kund och Bixia där leveransstart inte har passerats
gäller uppsägning tidigast från och med leveransstartsdatum.
Bixia ansvarar inte för eventuella följder av tvångsurkoppling på grund av
effektbrist.

PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR
Villkor Bixia Rörligt Pris

Det rörliga elpriset per kWh för timavräknad leverans fastställs i efterhand varje
månad och beräknas som ett, för respektive leveranspunkt, volymviktat
medelpris för fysisk kraft timme för timme för aktuellt elområde för respektive
leveranspunkt samt elcertifikatavgift. Bixia äger rätt att höja påslaget och
årsavgiften efter att kund informerats minst 4 månader innan höjningen träder i
kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart.
Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad leverans fastställs i efterhand
varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av Bixias pris för fysisk
kraft för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt samt elcertifikatavgift.
Bixia äger rätt att höja påslaget och årsavgiften efter att kund informerats minst
4 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan
denna träda i kraft omedelbart.
Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3
kalendermånader. Efter uppsägningstidens utgång gäller villkor för Bixia Rörligt
Pris med ett påslag enligt vid var tid gällande ordinarie prislista för näringsidkare
fram tills dess att nytt avtal tecknas med Bixia eller annat elhandelsföretag. Byte
till någon av Bixias övriga elprodukter kan ske från och med nästkommande dag.

Villkor Bixia Fast Pris

Avtalat elpris för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt och årsavgift är
fast under överenskommen avtalsperiod. Om kunds förbrukning avviker med
mer än 10 % från i avtalet beräknad årsförbrukning har Bixia rätt till ekonomisk
kompensation för eventuell uppkommen skada kopplad till ingångna avtal och
eller förändringar av marknadspriset för el. Avtalet gäller med en ömsesidig
uppsägningstid om 14 dagar före avtalstidens utgång. Om inget annat avtal
tecknats med Bixia eller om uppsägning skett ändras avtalsvillkoren till Bixia
Rörligt Pris efter avtalsperiodens slut med ett påslag enligt vid var tid gällande
ordinarie prislista för näringsidkare. Därefter gäller dessa tills dess att nytt avtal
tecknas med Bixia eller annat elhandelsföretag. Byte till någon av Bixias övriga
elprodukter kan ske från och med nästkommande dag.

Villkor Bixia Anvisningspris

Elpriset för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt kan förändras from
den 1:a i varje kalendermånad. Priset meddelas den 15:e i månaden före. Då den
15:e infaller en lördag, söndag eller helgdag meddelas priset föregående vardag.
Prisinformation lämnas på bixia.se samt av vår kundservice. Årsavgift tillkommer.

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Även
efter uppsägningstidens utgång gäller villkor för Bixia Anvisningspris fram tills
dess att nytt avtal tecknas med Bixia eller annat elhandelsföretag. Byte till någon
av Bixias övriga elprodukter kan ske från och med nästkommande dag.

Villkor Bixia Elpool Offensiv
Elpriset för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt kan förändras varje
kalendermånad. Produktens månadspris motsvarar utfallet för elpoolens
kraftinköpskostnader och förvaltningsresultat.
Förvaltning utförs av Bixia Energy Management AB genom köp och sälj av el- och
valutaderivat. Om förvaltning genererar vinst tillfaller 75 % av vinsten kund och
25 % tillfaller Bixia. Om förvaltning genererar förlust slipper kund betala det
avtalade förvaltningsarvodet. Förvaltningsförlust får efter kraftinköpskostnader
maximalt motsvara en kostnadsökning på 10 öre/kWh på månadsbasis, baserat
på elpoolens prognostiserade volym från ingångna avtal. Uppnås förlusttaket
stoppas all handel i berörd månad.
Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägning till tidigast
nästkommande kalenderårkvartals slut. Om uppsägning sker ändras
avtalsvillkoren till Bixia Rörligt Pris efter avtalsperiodens slut med ett påslag
enligt vid var tid gällande ordinarie prislista för näringsidkare. Därefter gäller
dessa tills dess att nytt avtal tecknas med Bixia eller annat elhandelsföretag.
Byte till någon av Bixias övriga elprodukter kan ske från och med nästkommande
dag.

Villkor Bixia Elpool Flex
Elpriset för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt kan förändras varje
kalendermånad. Produktens månadspris motsvarar utfallet för elpoolens
kraftinköpskostnader som består av en mix av inköpta terminskontrakt och
månadens aktuella spotpriser.
Förvaltning utförs av Bixia Energy Management AB genom köp och sälj av el- och
valutaderivat. Produktens vid var tid gällande inköpsstrategi utgår från givna
riktlinjer som anger hur stor andel som får prissäkras framåt i tiden.
Inköpsstrategi kan erhållas från Bixias kundservice.
Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 18
kalendermånader. Om uppsägning sker ändras avtalsvillkoren till Bixia Rörligt
Pris efter avtalsperiodens slut med ett påslag enligt vid var tid gällande ordinarie
prislista för näringsidkare. Därefter gäller dessa tills dess att nytt avtal tecknas
med Bixia eller annat elhandelsföretag. Byte till någon av Bixias övriga
elprodukter kan ske från och med nästkommande dag.

Villkor Bixia Elpool Trygg (Utgått ur produktsortimentet)

Elpriset för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt kan förändras varje
kalenderkvartal. Produktens kvartalspris motsvarar utfallet för elpoolens
kraftinköpskostnader som består av 100 % inköpta terminskontrakt avseende
elpoolens totala volym.
Förvaltning utförs av Bixia Energy Management AB genom köp och sälj av el- och
valutaderivat. Produktens vid var tid gällande inköpsstrategi utgår från givna
riktlinjer som anger hur stor andel som får prissäkras framåt i tiden.
Inköpsstrategi kan erhållas från Bixias kundservice.
Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24
kalendermånader. Om uppsägning sker ändras avtalsvillkoren till Bixia Rörligt
Pris efter avtalsperiodens slut med ett påslag enligt vid var tid gällande ordinarie
prislista för näringsidkare. Därefter gäller dessa tills dess att nytt avtal tecknas
med Bixia eller annat elhandelsföretag. Byte till någon av Bixias övriga
elprodukter kan ske från och med nästkommande dag.

Villkor Bra Miljöval
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El märkt Bra Miljöval innebär att elleveransen enbart består av el från
förnybara energikällor som tar hänsyn till påverkan på biologisk mångfald.
Balansen mellan såld och inköpt el märkt Bra Miljöval samt efterlevnaden av
kriterierna, kontrolleras regelbundet av Naturskyddsföreningen och
oberoende revisorer. Bixia garanterar kund som har valt Bra Miljöval, att köpa
in lika mycket miljöproducerad el som kund förbrukar, enligt Naturskyddsföreningens definition av Bra Miljöval. Om Naturskyddsföreningen
ändrar kriterier och pris för Bra Miljöval har Bixia rätt att justera enligt nya
förutsättningar och sådan ändring får ske från startdatum av beslutet.

Villkor Bixia Vattenkraftsel

Bixia Vattenkraftsel innebär att Bixia har anskaffat ursprungsgarantier från
vattenkraftverk som bevis för att elen är producerad med förnybara energikällor
enligt EU-direktiv 2001/77/EG om förnybar el.

Villkor Bixia 100 % förnybar el
Bixia 100 % förnybar el innebär att Bixia har anskaffat ursprungsgarantier som
bevis för att elen är producerad med förnybara energikällor enligt EU-direktiv
2001/77/EG om förnybar el.

