1) Andelar och Andelsel administreras och faktureras av Telge Energi AB (Telge Energi) på uppdrag
av Solivind El Ekonomisk Förening (Solivind). Som medlem har du rätt att köpa minst 10 (tio)
Andelar och högst det antal Andelar som motsvarar 100 % av uppskattad förbrukning av el för
varje anläggning per år. Telge Energi och Solivind behandlar och behåller dina uppgifter så länge
du fortfarande äger en Andel i Solivind.
2) Varje Andel motsvarar 100 kWh el per år till av styrelsen fastställt andelselpris exklusive moms.
3) Till angivet elpris tillkommer kostnader för elcertifikat och moms. Därutöver kan det tillkomma
eventuella andra skatter, avgifter och likartade pålagor beslutade eller rekommenderade av
myndighet under avtalstiden. Dessa kostnader och avgifter kan justeras under innevarande
avtalsperiod utan föregående underrättelse till kunden och redovisas i efterhand på fakturan.
4) Andelsåret löper fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 mars. Andelsel tilldelas med 1/12 per månad fr.o.m.
startmånad för andelselen. Hur mycket andelsel som tilldelas under det första andelsåret beror på
startmånad för andelselen. Har du redan andelar och köper till fler andelar, tilldelas andelsel för de
nya andelarna på samma sätt som ovan. Utnyttjas inte tilldelad andelsel en månad sparas den
outnyttjade andelselen till nästa avlästa månad, dock som längst till andelsårets slut. Sparad
andelsel för innevarande andelsår följer inte med till ny anläggning vid flytt eller överlåtelse. Vid
återköp av andelar upphör sparad andelsel för innevarande andelsår att gälla.
5) Du faktureras månadsvis enligt verkligt avlästa mätarställningar. Saknas verkligt avläst
mätarställning debiteras ingen Andelsel den månaden. Andelsel debiteras först när avläst värde
har inkommit.
6) Din faktura skickas ut cirka 20 dagar innan den förfaller till betalning. Vid fakturering tillämpar
Telge Energi öresavrundning.
7) Vid betalningsförsening förbehåller föreningen sig rätten att häva avtalet för det fall kunden inte
vidtar rättelse inom 30 dagar.
8) Vid flytt måste du skriftligen godkänna medflytt av andelar till den nya adressen för Andelselen.
9) Du har rätt att sälja eller överlåta fullbetalda Andelar till person som blir godkänd som andelsägare
i föreningen utan några tillkommande avgifter. Överlåtelsen skall vara skriftlig och administreras
av Telge Energi. Uppsägningstiden är en kalendermånad.
10) Utöver vad som nämns i detta avtal gäller föreningens stadgar och elbranschens allmänna
avtalsvillkor. Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska
bestämmelserna i detta avtal äga företräde.
11) Föreningen har rätt att ändra dessa avtalsvillkor med en månads varsel. Aktuella avtalsvillkor och
information om eventuella förändringar finns på föreningens hemsida, www.solivind.com

