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                      Särskilda avtalsvillkor Företag – Boo Energi Försäljnings AB 2023-01-31 

 

§ 1. Allmänt  
Boo Energi Försäljnings AB, nedan kallad Boo Energi, org.nr. 556492–
3901 åtar sig att leverera och kunden förpliktar sig att köpa elleveransen i 
enlighet med dessa avtalsvillkor. Boo Energi reserverar sig för en 
senarelagd leveransstart som beror på felaktiga sakuppgifter från kunden 
eller om händelser utanför Boo Energis kontroll inträffar. För leveransen i 
övrigt gäller vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av 
el, för närvarande med beteckningen EL 2012 K (rev 2) avseende enskilda 
konsumenter och EL 2012 N (rev) avseende övriga elanvändare.  

Villkor enligt detta avtal gäller före allmänna avtalsvillkor. Villkor för 
elnätsanslutning och överföring av el berörs inte av detta avtal. Från 
20180525 träder nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i hela EU och 
ersätter personuppgiftslagen (PUL). Läs om hur vi behandlar 
personuppgifter på www.booenergi.se/gdpr. Har du inte tillgång till dator 
och internet kan du kontakta vår kundservice på telefon 08-747 51 70. 

§ 2. Produkter  
 

Bundet elpris.  

Avtal om Bundet elpris innebär att Boo Energi levererar el till Kunden till ett 
avtalat pris under en tidsbestämd period, med en (1) månads 
uppsägningstid. I god tid innan avtalstidens slut meddelas Kunden nytt 
avtalsförslag, där även datum anges då vi måste få in avtalet för att 
avtalsförslagets priser skall gälla. De Kunder som inte accepterar 
avtalsförslaget eller inkommer med uppsägning senare än en månad före 
avtalstidens utgång övergår avtalet till Rörligt elpris med 1 öre/kWh exkl. 
moms extra i påslag till då rådande villkor och pris enligt Boo Energis 
hemsida för Rörligt elpris. Bundet elpris omfattar kostnad av elkraft, 
elcertifikat, Boo Energis inköpskostnader och påslag samt moms. 

 

Rörligt elpris.  

Det finns två varianter av rörligt elpris. Med timavräknat rörligt elpris 
innebär det att Boo Energi levererar el till Kunden där elen köps på 
Nordpools spotmarknad i aktuellt elprisområde timme för timme, och 
Kunden debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen. Boo Energi 
anmäler alltid till aktuell elnätägare att avräkning ska ske timme för timme. 
I de fall aktuell elnätägare inte ändrar till timavräkning erhåller kunden 
volymvägt rörligt pris fram till ändringen utförts från elnätägaren. 
Volymvägt rörligt elpris är Svenska Kraftnäts volymvägda timpris/månad.  

Priset omfattar kostnad av elkraft1, elcertifikat, Boo Energis påslag samt 
moms. 

Boo-portföljen. 

Avtal om Boo-portföljen innebär att Boo Energi levererar ett 100% rörligt 
elpris som räknas av mot aktuell månads sammanlagrade utförda 
prissäkringar i Boo-portföljen (vanligtvis motsvarande 60-95% av den 
levererade volymen). Prissäkringarna gör att slutpriset till kund blir mer 
balanserat och tryggt än ett rörligt elpris. Boo-portföljen är en 
sammanslagning av flera kunders samlade elvolym, där professionella 
elhandlare köper el till Boo-portföljen på ”Elbörsen” vid de tidpunkter då 
de anser att elen är prisvärd. Inköp görs upp till 36 månader framåt i tiden 
där kommande närmsta månaderna vanligtvis har en högre säkringsnivå 
än efterföljande månader. För att tillkommande kunder ska kunna anslutas 
till Boo-portföljen kan en marknadsprisanpassning behöva utföras.  
 

Vid avyttrade volymer lägre än 1 500 000 kWh2 sker ingen finansiell 
avräkning. Resultatet tillfaller kvarvarande kunder. Om avtal tecknas ca 20 
dagar innan tänkt leveransstart sker första månadens leverans till rörligt 
elpris, för att månaden därefter påbörja leverans med Boo-portföljen.  

Priset omfattar kostnad av elkraft1, portföljens förvaltade resultat, 
elcertifikat, Boo Energis påslag samt moms.  
 

För mer detaljerad information om Boo-portföljen, se senast uppdaterade 
”Särskilda avtalsvillkor Boo-portföljen för konsument och företagskunder” 
på vår hemsida. www.booenergi.se/Elhandel/Avtalsvillkor elhandel. 
 

 

 

 

 

1 Elkraftpriset för Rörligt elpris samt det rörliga elpriset i Boo-portföljen 
är Boo Energis faktiska inköpskostnader vilket omfattar; Nordpools aktuella 
spotmarknadspris/Svk volymvägda timpris, löpande kostnader från 
Svenska Kraftnät, Nordpool Spot och Nasdaq OMX, intäkter/kostnader 
Svk:s reglermarknad, handels-avgift för elkraft inkl. ev. räntekostnader samt 
klimatkompensation. Elkraftkostnaden är priset för den faktiska månaden. 
Övriga kostnader varierar över året vilket innebär att genomsnitts-
kostnaden för de tolv senaste månaderna räknas om och jämnas ut som 
faktisk inköpskostnad, så prisskillnaden månad för månad minskas.  

Läs mer om Klimatkompensation på booenergi.se/hallbarhet. 
 

2 För volymgränsen 1 500 000 kWh räknas följande in som 
volymgräns: 1, Enskilda företag med ett och samma organisationsnummer 
för alla anläggningar; 2, Koncerner/företagskonstellationer innehållande 
flera organisationsnummer; 3 Uttalade ramavtal, behöver inte vara 
skriftligt, där samma villkor avtalas för en och samma 
organisation/konstellation. Konsumentavtal räknas aldrig in i totalvolymen 
för punkt 2 och 3 ovan. 

 

§ 3. Uppsägningsvillkor Rörligt elpris och Boo-portföljen 

Avtalsformerna Boo-portföljen och Rörligt elpris löper tillsvidare med en 
ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader + innevarande 
kalendermånad.  

 

§4. Förtida upphörande 
Vid avflyttning kan kunden ta med sig elhandelsavtalet, om detta 
godkänns, under förutsättning att Boo Energi får kännedom om 
anläggnings id och nätområdes id för den nya adressen, i så god tid att 
Boo Energi hinner göra en leveransanmälan senast vid tidpunkten för 
inflyttning på denna. Om kunden inte önskar ta med sig sitt avtal upphör 
det att gälla genom uppsägning för definitiv avflyttning, vilket önskas 
anmälas senast en (1) månad före flyttdatum. 

Om kunden inte fullföljer överenskomna avtal skall kunden utge ersättning 
till Boo Energi för resterande tid av avtalet. Ersättningen beräknas till 20 % 
av uppskattad förbrukning under resterande del av avtalsperioden i hela 
månader till avtalat elhandelspris exkl. energiskatt och moms, samt med 
tillägg för fasta avgifter, om inte Boo Energi kan påvisa högre 
skadebelopp. Den lägsta ersättningen är 900 kr. Kundens 
förbrukningsuppgifter skall baseras på den av elnätsföretaget registrerade 
årsförbrukningen för anläggningen.  

§ 5. Betalningsvillkor 

Fakturering sker vanligtvis en (1) gång per månad för inköp 
gjorda mellan den första och sista dagen i föregående månad. 
Betalning skall vara Boo Energi tillhanda senast den sista 
vardagen i efterföljande kalendermånad.  

§ 6. Skatter och andra avgifter 
Skatter, kvotplikt av elcertifikat, andra särskilda avgifter eller motsvarande 
kostnadselement beslutade av Sveriges riksdag, påförs enligt vid var tid 
gällande regler och ingår ej i det avtalade elpriset. Vid ändringar av 
sådana avgifter äger Boo Energi rätt att utan föregående avisering justera 
priset i motsvarande mån, även under innevarande bindningstid. 
Redovisning av sådana prisändringar sker i efterhand på kundens faktura.  

§ 7. Övrigt 

Boo Energi ansvarar ej för kundens eventuella lösen av befintligt avtal med 
sitt föregående elhandelsföretag. I elområde 4 kan kunder enbart teckna 
Boo-portföljen och rörligt elpris. Om kunden skickar in avtalet till Boo 
Energi utan att någon produkt markerats skall avtalet anses utgöra ett avtal 
enligt § 2 Rörligt elpris. Sedvanlig kreditprövning genomförs. Boo Energi 
har rätt att överlåta avtalet till annan med oförändrade villkor. 
Mikroproduktion har egna särskilda villkor. 


