Kontraktsvilkår mellom kunde og Stange Energi Marked AS for levering av kraft
Generelle betingelser
Kunden velger blant de produkter som Stange Energi Marked AS til enhver tid tilbyr.
På bakgrunn av fullmakt sier Stange Energi Marked opp kundens avtale med nåværende kraftleverandør.
Bytte av kraftleverandør skjer vanligvis ca. 2 uker etter at Stange Energi Marked AS har mottatt kontrakt.
Stange Energi Marked AS ordner alle formaliteter mot kundens netteier.
Ved flytting kan avtalen overdras etter nærmere avtale.
Der hvor Stange Energi Nett AS er netteier vil kraft bli fakturert sammen med nettleie og i henhold til normale faktureringsrutiner hos Stange Energi.
For øvrig gjelder betingelser gitt av Energi Norges standard kraftleveringsavtale.
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endring av rammebetingelser for kraftbransjen.
Eventuelle endringer i offentlige avgifter vil gi tilsvarende endring i avtalt kraftpris. Elsertifikater er inkludert i prisen dersom det ikke er spesifisert.
Alle priser er inkl. mva.
Ved bestilling forbeholder Stange Energi seg retten til å hente inn kredittopplysninger på våre kunder, og eventuelt avvise kunder på grunnlag av
denne.
På bakgrunn av nye krav knyttet til ditt personvern, har vi oppdatert våre personvernopplysninger. Se www.stangeenergi.no

Betingelser for våre kraftavtaler:

Stange Innpris: vår bestselger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prisen er på basert Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris. http://www.nordpoolspot.com/
Påslag 9,73 øre/kWh.
Fastbeløp kr 40,- pr. mnd.
Det forutsettes at du oppretter eFaktura, og i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.
Påslaget kan indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen årlig pr. 1. juli.
Dersom betingelsene ikke er oppfylt påløper et gebyr på kr 39 pr. faktura.
Månedlig fakturering.
Gjelder kun for private husholdningskunder.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no
Avtalen har ingen bindingstid.

Stange GrønnSpot: vår mest miljøvennlige
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Prisen er basert på Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris. http://www.nordpoolspot.com/
Påslag på 13,23 øre/kWh.
Fastbeløp kr 40,- pr. mnd. Fastbeløpet kan endres etter forutgående varsel.
Påslaget kan indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen årlig pr. 1. juli.
Det forutsettes at du oppretter eFaktura, og i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.
Dersom betingelsene ikke er oppfylt påløper et gebyr på kr 39 pr. faktura.
Månedlig fakturering.
Gjelder kun for private husholdningskunder.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no
Avtalen har ingen bindingstid.

Stange SolSpot: få betalt for strøm du produserer
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Prisen er basert på Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris. http://www.nordpoolspot.com/
Påslag på 9,73 øre/kWh
Vi kjøper tilbake strømmen om du produserer mer enn forbruket, dette godtgjøres med 100 øre/kWh for inntil 5000 kWh, etter dette
godtgjøres overskudd produksjon med spot- pris pluss 1 øre.
Fastbeløp kr 40,- pr. mnd. Fastbeløpet kan endres etter forutgående varsel.
Påslaget kan indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen årlig pr. 1. juli.
Det forutsettes at du oppretter eFaktura, og i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.
Dersom betingelsene ikke er oppfylt påløper et gebyr på kr 39 pr. faktura.
Månedlig fakturering.
Gjelder kun for private husholdningskunder.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no
Avtalen har 12 måneders bindigstid. Ved brudd på bindingstid avregnes overskuddproduksjon med Nordpools spotpris.

Stange Flexispot: den mest fleksible avtalen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prisen er basert på Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris. http://www.nordpoolspot.com/
Påslag 12,03 øre/kWh.
Fastbeløp kr 29,- pr. mnd.
Ingen begrensninger eller forutsetninger
Påslaget kan indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen årlig pr. 1. juli.
Månedlig fakturering.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no
Gjelder kun for private husholdningskunder.
Avtalen har ingen bindingstid.

Stange Fastpris: vår mest forutsigbare!
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Fast pris har bindingstid fra kontraktsinngåelse til utløp av avtaleperioden.
Fastbeløp kr 45,- pr. mnd.
Ved avtalebrudd belastes kunden for differansen mellom avtalt pris og markedspris på det tidspunktet avtalen ble oppsagt,
minimum 500 kr.
Gjelder kun i prisområde NO1.
Månedlig fakturering.
Avtalen gjelder for 1 år om gangen.
Det forutsettes at du oppretter eFaktura, og i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.
Gjelder kun for private husholdningskunder.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no

Stange Smartspot: vår anbefaling til deg med varmepumpe!
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Prisen er basert på Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris. http://www.nordpoolspot.com/
Påslag på 12,03 øre/kWh.
Fastbeløp kr 89,- pr. mnd. Fastbeløpet er inkludert serviceavtale som gjennomføres hvert 2 år.
SEM forplikter å kontakte kunden med tilbud om service i henhold til hvert serviceintervall på 2 år. Avtale løper til den sies opp.
Ingen begrensninger eller forutsetninger.
Varsling via sms, e-post eller brev.
Påslaget kan indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen årlig pr. 1. juli.
Månedlig fakturering.
Gjelder kun for private husholdningskunder.
Smartspot avtalen selges i følgende kommuner: Stange, Hamar, Løten, Elverum og Ringsaker og inkluderer kjøring.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no
Ved oppsigelse av strømabonnement tilbakebetales ikke innbetalt beløp.

Stange E-Spot: blant de billigste i Norge
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Ingen månedsavgift, kun et påslag på 8,36 øre/kWh
All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk.
Det forutsettes at du oppretter eFaktura, og i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.
Produktet må bestilles på våre nettsider og har ett års varighet. Kunden overføres deretter til Stange Innpris.
Ved bestilling må det oppgis riktig e-postadresse. Ved endring av e-postadresse må Stange Energi Marked AS informeres.
Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 39 pr. faktura.
Gjelder kun for private husholdningskunder.
Månedlig fakturering.
Avtalen har ingen bindingstid.
14 dagers varsling om prisendring på minside eller på www.stangeenergi.no
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