


TYDLIGHET SKAPAR TRYGGHET

Genom att certifiera sig avger elhandelsföretaget ett 
antal löften som ska göra det enklare för elkunden att 
känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag.
Resultatet, hoppas vi, blir nöjdare kunder och ett stärkt 
förtroende för branschen som helhet!

Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el
Energiföretagen Sverige



VÅRA 17 KUNDLÖFTEN

1. Allmänna avtalsvillkor
2. Särskild hänsyn till utsatta kunder

3. Tydlig avsändare
4. Avtal endast med nätkund

5. Avtalsingående vid telefonförsäljning
6. Enkel och korrekt beskrivning av produkten

7. Tydlig och rätt prisinformation
8. Fullmaktshantering

9. Information innan leveransstart



10. Ångerrätt
11. Konsumentens rättigheter och klagomålshantering

12. Säljarens och kundservice tillgänglighet
13. Underleverantörer

14. Utbildning
15. Kreditvärdighet

16. Åtskillnad
17. Utse ansvarig på individnivå



ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Kinnekulle Energi ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och
Konsumentverket kommit överens om, EL 2012 K (rev) för försäljning av el till 
Konsument respektive EL 2012 N (rev) för försäljning av el till
Näringsidkare.



SÄRSKILD HÄNSYN TILL 
UTSATTA KUNDER

Kinnekulle Energi ska inte ingå avtal med en konsument som av någon 
anledning inte verkar förstår innebörden och konsekvenserna av att ingå ett 
elhandelsavtal. 
Kraven är skrivna utifrån konsumentperspektivet men hänsyn tas emellertid 
även till de personer som tecknar elavtal i egenskap av näringsidkare.



TYDLIG AVSÄNDARE

Det ska tydligt framgå för kunden att det är 
Kinnekulle Energi som säljer produkten/tjänsten 
och vilken verksamhet vi bedriver.



AVTAL ENDAST 
MED NÄTKUND

Kinnekulle Energi kan endast sluta avtal med nätkund.

Förklaring:
Enligt 8 kap. 4d § ellagen får ett elhandelsföretag ingå avtal om leverans av el
i en viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal med 
elnätsföretaget har rätt  att ta ut el i den uttagspunkten.

Den som har elnätsavtalet kan emellertid företrädas av 
Annan via fullmakt, se mer i kriterie nr 7.



AVTALSINGÅENDE VID 
TELEFONFÖRSÄLJNING

Elhandelsföretaget ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig 
accept från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.

Kinnekulle Energi tillämpar inte utåtgående telefonförsäljning, 
dörrknackning eller liknande. Vi vill att våra kunder ska vilja 
söka sig till oss för att teckna ett avtal som känns tryggt för dem.



ENKEL OCH KORREKT 
BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller 
tjänst som vi på Kinnekulle Energi erbjuder 
kunden. 
Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga 
egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och 
korrekt sätt innan avtal ingås.

Även om kravställningen är skriven utifrån ett konsumentperspektiv så ska
Kinnekulle Energi verka för att samma tydlighet tillämpas gentemot
Näringsidkare.



TYDLIG OCH RÄTT 
PRISINFORMATION

Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras 
under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. 

I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur 
priset beräknas.

Konsumenter ska enkelt finna information om jämförpriset för att kunna 
jämför olika avtalsförslag.



FULLMAKTSHANTERING

I de fall fullmakter används ska kunden få 
tydlig information om dess innebörd och 
omfattning.

Användningen av fullmakter i samband med byte av elhandelsföretag, 
vid flyttar och även vid uppsägning av elnätsföretag medför att ett 
ytterligare moment ska hanteras på elmarknaden. Det är av yttersta 
vikt att ett certifierat elhandelsföretag agerar på ett sätt som 
underlättar fullmaktshanteringen både för kunderna, för andra 
elhandlare och för elnätsföretag. 



INFORMATION INNAN 
LEVERANSSTART

Kunder som skrivit avtal med ett nytt 
elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg 
informeras om att avtalet träder ikraft.

Detsamma gäller om avtal som löper ut.



ÅNGERRÄTT

Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av 
Kinnekulle Energi. 
Ångerrätten gäller även eventuella situationer då 
annan part ingått avtal med konsumenten för 
Kinnekulle Energis räkning.

Avtalsvillkoren speglar regleringen om 
ångerrätt i distansavtalslagen.



KONSUMENTENS RÄTTIGHETER 
OCH KLAGOMÅLSHANTERING

Konsumenten har rätt att vända sig till direkt 
till Kinnekulle Energi för att få hjälp med 
klagomål och information om sina 
rättigheter.



SÄLJARENS KUNDSERVICE 
OCH TILLGÄNGLIGHET

Vi på Kinnekulle Energi strävar alltid efter att vid 
normala omständigheter tillhandahålla en snabb 
och tydlig återkoppling gällande kundärenden.

Återkoppling till kund ska senast ske den första 
vardagen efter dagen då frågan inkommit, innan 
arbetsdagens slut.



UNDERLEVERANTÖRER

Kinnekulle Energi ansvarar för eventuella 
underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. 
telemarketingföretag, förmedlingsföretag och 
vitvaruföretag.



UTBILDNING

Kinnekulle Energi ska se till att man har kvalificerad 
personal med kunskap om certifieringskriterierna 
och elmarknadens funktion, i synnerhet de 
regelkrav som Kinnekulle Energi ska beakta.



KREDITVÄRDIGHET
Kinnekulle Energi skall ha finansiell stabilitet och 
god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig 
årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar 
eller konkursengagemang.



ÅTSKILLNAD

Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern 
där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som 
finns för överföring av information mellan olika 
koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra 
fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot 
regelverket.



UTSE ANSVARIG PÅ 
INDIVIDNIVÅ

Kinnekulle Energi ska utse en person 
som ansvarar för elhandelsföretagets 
certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. 
Den certifieringsansvariga ska bevaka 
att certifieringskriterierna uppfylls.



Vi är nöjda när våra kunder är nöjda!


