BIXIAS SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INKÖP AV
ELKRAFT FRÅN SOLCELLSPRODUKTION
Omfattning av villkor

På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Säljaren (i fortsättningen
benämnd Producent) att tillhandahålla och köparen (i fortsättningen
benämnd Bixia) att ta emot hela produktionen av elkraft i Producents
anläggning. Samtidigt
åtar
sig
Bixia
balansansvar
för
produktionsanläggningen. I leveransen ingår de värden som kan
härledas till ursprungsgaranti eller miljömärkning av den aktuella
elproduktionen. För leverans av elcertifikat skall ett separat avtal tecknas.
Det åligger Producent att inneha för leveransen erforderligt avtal med
nätägaren.

Distansavtalslagen

Konsument som tecknar avtal på distans eller utanför affärslokaler har
enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar ångra sig. Ångerfristen
börja gälla från den dag avtal ingåtts.

Övriga villkor

Skulle I de fall avtal tecknats där avtalsstart inte har passerats gäller
uppsägning tidigast från och med avtalsstartsdatum.
Bixia ansvarar inte för eventuella följder av tvångsurkoppling på grund av
effektbrist.
I de fall Producent är en konsument är Bixia är enligt personuppgiftslagen
(1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas för att kunna
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan
författning.
I de fall Producent är en konsument ska Bixia lämna tydlig information på
sin webbplats om konsuments rättigheter, hur konsument ska gå till väga för
att lämna klagomål samt vart konsument kan vända sig för information eller
tvistlösning. På konsuments begäran ska informationen lämnas på annat sätt.

Ersättning och betalning

För den levererade kraften skall Bixia erlägga ersättning enligt de
mellan
parterna
överenskomna
ersättningsbestämmelserna.
Angivna priser är exklusive särskilda skatter och moms. Avräkning
sker enligt den mätning och efterföljande rapportering som
nätägaren fullgör för produktionsanläggningen. Avräkning sker
månadsvis i efterskott under förutsättning att utbetalningsbeloppet
överstiger 100 kr. Likvid för leveransen skall vara kund tillhanda 2
bankdagar innan månadens sista bankdag. Sker inte betalning i rätt tid, har
Producent rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen. Dröjsmålsränta utgår
enligt räntelagen.
Bixia är endast skyldig att erlägga ersättning för faktisk levererad och
avräknad elkraft och där nätägaren fullgjort sin rapporteringsskyldighet vad
gäller mätserier.
Om förutsättningarna för Bixias inköp skulle ändras genom särskild skatt
eller av myndighet föreskriven avgift eller genom ny lagstiftning eller
förordning eller åtagande från branschen eller åtgärd från Svenska Kraftnät
AB, Nasdaq OMX, NordPool Spot eller annan statlig eller kommunal
myndighet i form av föreskrift, rekommendation m.m. och dessa
förändrade förutsättningar ökar kostnaden för inköpet och/eller
balansansvaret, skall priser justeras i enlighet med kostnadsökningen.

Villkor rörligt pris

Bixia betalar under avtalstiden efter rörligt pris där anläggningen
avräknas timme för timme. Ersättningen baseras på Nord Pools spotpris
i svensk valuta i aktuellt elområde. Avräkningen skall ske timme för
timme mellan producerad energi och Nord Pools spotpris.

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Överlåtelse

Skulle Bixia under avtalsperioden köpas av annat företag eller ingå i
en ny bolagsbildning kan detta avtal överlåtas med oförändrade villkor
utan Producents medgivande under förutsättning att kund inte lider
skada. Producent har inte rätt att överlåta avtalet utan Bixias medgivande.

Tvistelösning

BS1704

Alla tvister mellan Bixia och Producent med anledning av detta avtal
skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Där
oenighet fortfarande kvarstår skall tvist avgöras genom skiljedom enligt
Regler
för
Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstitut.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Linköping. Om prövning av tvist sker får
indrivning av den skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är slutligt
avgjord.
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