Särskilda avtalsvillkor Boo-portföljen för konsument och företagskunder – 2022-10-31. Detta är ett tillägg till Särskilda avtalsvillkor
Konsument alt. Företag- Boo Energi Försäljnings AB 2022-10-31, § 2. Produkter Boo-portföljen
§ 1. Omfattning och förutsättningar
Boo Energi Försäljnings AB, 556492-3901 (nedan "Boo Energi") ålar sig
balansansvar för Kundens samtliga uttagspunkter som anmälts till Boo Energi på

som handelsavgift, clearing och garantikostnader samt pålagor från Svenska
Kraftnät såsom Effektreservsavgift, Regleravgifter och Förbrukningsavgift samt
omsättningsavgifter till Nordpool.

korrekt sätt. Elleveransen sker till spotpris med möjlighet att prissäkra den
prognostiserade energivolymen enligt § 7. lnköpsstrategi.

§ 11. Marknadsprisanpassning vid in- och utträde

§ 2. Avtalets ingående och giltighet
Avtalet träder i kraft från och med att Boo Energi lått ett godkänt avtal

Inträde i Boo-portföljen sker alltid till aktuella marknadspriser. Eventuella
prisdifferenser mellan Boo-portföljens redan säkrade elpris och aktuellt

undertecknat samt en fullständig och korrekt ifylld anmälan om elleverans från

marknadspris beräknas efter avtalets ikraftträdande, innan förvaltningsstart eller

Kunden. Boo Energi skickar därefter en avtalsbekräftelse med datum för avtalets

vid förändring i avtalet enligt § 5 och § 6. Resultatet av

ikraftträdande och startdatum för elleveransen.

marknadsprisanpassningen regleras/jämnas ut med samma påslag/avdrag per

§ 3. Avtalsdokument och ändringar

månad under den tidsperiod regleringen sker. Tidsperioden är oftast mellan 18 -

Avtalet mellan Kunden och Boo Energi består av följande handlingar:

ELAVTAL

24 månader från leveransstart. Reglering sker i öre/kWh. Därefter faller
prissättningen in under Boo-portföljens redan säkrade grundpriser.
Vid uppsägning/avyttring av uttagspunkt marknadsprisanpassas den

Anläggningslista (uppdateras löpande med angivet elavtal/ramavtalsnamn)

uppsagda/avyttrade energivolymen som inköpsstrategin upparbetat med

Marknadsprisanpassning (portföljförvaltning). Särskilda Avtalsvillkor

tillämpning av framtida och aktuella marknadspriser. Eventuella prisdillerenser

Konsument alt. Företag - Boo Energi Försäljnings AB 2022-10-31.Särskilda

mellan Boo Energis säkrade elpris och aktuellt marknadspris debiteras Kunden

Avtalsvillkor Boo-portföljen, 2022-10-31 (detta dokument). Gällande Allmänna

vid ordinarie slutfakturering enligt beräkning i Marknadsprisanpassning
inklusive räntekompensation, STIBOR 12 månader. Vid prisdifferens som skulle

avtalsvillkor för försäljning av el, för närvarande EL2012N (rev) eller EL2012 K
(rev 2). Vid konflikt mellan ovan nämnda handlingar skall villkoren äga
tillämpning och företräde framför varandra enligt den ovan uppställda

innebära kreditering uteblir kreditering till Kund om inget annat överenskommits.
Resultatet tillfaller i detta läge kvarvarande kunder i Boo-portföljen för

ordningen.

finansiering av "2 000 000 kWh-garantin".

§ 4. Leveransstart
Leveransen startar vid startdatum för leveransen enligt anmälan. Elleverans av
Boo-portföljen startar alltid vid en månads början om inget annat

2 000 000 kWh-garanti: Vid avyttrade volymer lägre än 2 000 000 kWh sker
ingen finansiell avräkning. Resultatet tillfaller kvarvarande kunder. Ovanstående
gäller för uppsägning/hävning av såväl hela avtalet som enskild uttagspunkt.

överenskommes. Boo-portföljen kan tidigast starta vid nästkommande
månadsstart om fullständig anmälan kommit Boo energi tillhanda senast den
12:e månaden innan leveransstart. Om anmälan inkommit efter den 12:e kan
uppstart av Boo-portföljen senareläggas till efter innevarande månad +

§ 12. Uppsägning av avtal
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader+

ytterligare en månad. Vid dessa fall blir leveransen Rörligt elpris fram till

innevarande kalendermånad om inget annat överenskommes. Finansiell

uppstart av Boo-portföljen. Leveransen kan även komma att förskjutas om
Kunden lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

avräkning enligt§ 12. Marknadsprisanpassning vid in- och utträde.

§ 5. Energivolym
Avtalad elleverans omfattar Kundens hela energivolym enligt uttagspunkter
angivna i Anläggningslistan. Kunden ansvarar för att avtalad energivolym
motsvarar prognostiserad volym för kommande 12 månader. Om summan av

§ 13. Garantier
Nasdaq OMX eller andra utställare av prissäkringskontrakt ställer krav på
garantier från Boo Energi. Då Kundens andel av garantikraven inklusive

Kundens totala verkliga energivolym avviker från avtalad energivolym under en

obetalda leveranser överstiger ett belopp om 400 000 SEK har Boo Energi rätt
att kräva garantier I.ex. i form av bankgaranti eller proprieborgen från Kunden.

12 månadsperiod har Boo Energi rätt att justera prognostiserad energivolym så
att denna överensstämmer med verklig volym, efter att ha informerat Kunden.

Om Kunden inte ställer ut garantin inom 20 dagar efter skriftlig begäran om att
garanti ska utställas har Boo Energi rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet.

Justering görs enligt principen för Marknadsprisanpassning, § 12. Har ingen ny
energivolym överenskommits efter justering kommer den nya justerade volymen
räknas som avtalad energivolym.

§ 14. Kundens åtaganden

§ 6. In- och utträde av anläggning

Kunden är betalningsansvarig för förbrukad elenergi, elcertilikat, eventuell

Vid förändring i anläggningslistan tillhörande detta avtal skall ny energivolym
avtalas och bekräftas till samma avtalsvillkor som aktuellt avtal/ramavtal.

ursprungsmärkning samt övriga avgifter i avtalet. Enligt §11 Ingående delar i
Elpris.

Eventuella förändringar i energivolymen omfattas av principen för
Marknadsprisanpassning, § 12.

§ 15. Ansvarsbegränsning

§ 7. lnköpsstrategi

Boo Energi ikläder sig inte något ansvar för det ekonomiska utfallet av det

Boo Energi prissäkrar avtalade energivolymer innan leverans så att volymen i de

uppdrag som lämnas enligt Avtalet eller för indirekta skador eller intäktsbortfall.

flesta fall är prissäkrad till 60-95% vid leverans. Ytterligare prissäkringar sker
successivt upp till ca 30 månader framåt med dalande prissäkringsnivå
utifrån en förutbestämd inköpsstrategi.

§ 8. Elprisområde

§ 16. Lagval och tvister
Eventuella tvister rörande tolkningar eller tillämpningar av avtalet skall avgöras i
skiljedom enligt reglerna för Allmän domstol med tillämpning av svensk lag.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Boo Energi hanterar säkringar utifrån elprisområde med en inköpsstrategi.
Säkring pågår successivt under normalt 12 månader innan aktuell

§ 17. Sekretess

leveransmånad. Kostnaden för skillnader i elprisområden (EPAD) faktureras i

Parterna förbinder sig att inte, utan den andre partens skriftliga medgivande,

elpriset.

delge innehållet i avtalet till utomstående. Detsamma gäller övriga upplysningar
om affärsförhållanden som kommit den andre parten till kännedom såvida

§ 9. Generellt
Leveransen sker i aktuellt elprisområde och lokal valuta, om inte annat avtalats.
Boo Energi avgör utifrån inköpsstrategin när och vilken mängd som prissäkras.
Boo Energi säkrar energivolymer med standardiserade kontraktsvolymer mot

sådan information ej kan anses vara känd eller avsedd för offentligt bruk. Som
utomstående avses ej bolag i koncernförhållande till Boo Energi eller Kunden.
Sådana bolag skall i sin tur åläggas motsvarande sekretessförpliktelse. Denna
bestämmelse är ej tillämplig på sådan information som part är skyldig att lämna
enligt lag, kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats.

marknaden eller mot månadsproliler.

§ 18. Ändringar
§ 10. Ingående delar i Elpris

Ändring och tillägg till detta avtal skall underrättas Kunden senast 3 månader

I Elpris ingår priset för förbrukad el inköpt på Nordpools spotmarknad i aktuellt
elprisområde timme för timme justerat med resultatet av prissäkringar för el. I
Elpriset ingår även: Boo Energis påslag, elprisområde enligt§ 9, prissäkring av

innan förändringen träder i kraft.

valuta, ursprungsmärkning av förnyelsebara energikällor, externa kostnader

