
I avtalet tillämpas elförsäljningsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf. 
De avtalsspecifika villkoren nedan preciserar det tidsbestämda avtalets innehåll.

Avtalets giltighet
Avtalet är tidsbestämt och görs således på viss tid. I god tid innan avtalets giltighetstid går 
ut erbjuder vi dig ett nytt tidsbestämt avtal. Om du inte vill fortsätta med ett tidsbestämt 
avtal övergår avtalet i ett tillsvidareavtal. Tillsvidareavtalets prissättning utgår från priser 
Vasa Elektriska skilt informerar om och med en uppsägningstid på två veckor för bägge 
avtalsparter.

Om det tidsbestämda avtalet sägs upp senast två veckor innan avtalet går ut är avtalet 
uppsagt vid avtalsperiodens slut.

Ett avtal som är gjort på viss tid kan inte uppsägas under avtalsperiodens gång om inte 
specifika grunder uppfylls (se EFV 2014, 10.2.1–10.2.5.) Om du säger upp ett tidsbestämt 
avtal utan att fylla dessa grunder har Vasa Elektriska rätten att begära en avtalsbot om  
20 % av den uppskattade fakturering för återstående avtalstid som uteblir, men mist      
50 euro (inkl. moms 24 %).

Elproduktens pris (priser)
Ett avtal som är gjort på viss tid har ett fast pris (fasta priser) för hela avtalsperioden. Om 
det sker en prisändring när avtalsperioden tar slut eller om ett tillsvidareavtals pris ändras 
ska till Användarens faktureringsadress skickas ett meddelande om prisändringen en (1) 
månad före det nya priset träder i kraft.

Användaren anses ha godkänt prisändringen om avtalet inte sägs upp minst två (2) 
veckor före prisändringen träder i kraft. Skatter och övriga av myndigheter tillsatta avgifter 
som påverkar energipriset har Säljaren rätt att överföra direkt på energipriset.

Ändring av förbrukningsplats
Avtalet gäller en specifik förbrukningsplats. Om du flyttar så träder avtalet ur kraft, men du 
kan göra ett nytt avtal på basen av gällande priser vid tidpunkten ifråga. Du bör meddela 
Säljaren om byte av förbrukningsplats minst två (2) veckor före flytten.

Allmänna villkor som tillämpas på det tidsbestämda avtalet
För övrigt tillämpas på avtalet de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV 2014. Villkoren kan 
läsas på www.vasaelektriska.fi/villkor.
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