
 EXTRA CHANS ATT TECKNA VIKENS NYA 3-ÅRIGA EL-AVTAL 

Avtal om el-leverans till anläggning: 

När du kryssat för ditt val av avtalsform ser vi fram emot ditt svar senast 2019-11-15 
för leveransstart 2020-01-01. 

Zonfri 3 år 42,30 + Elområdesjustering 52,88 + Elområdesjustering 

 

Rörligt pris 3 år Rörligt pris tidsbundet 57,50 

Priserna är enligt avtalet 2019-07-12. Dessa priser kan ha ändrat sig under hösten. Dalakraft informerar om aktuellt pris.  
I summa elpris ingår moms. Månadsavgift 0 kr och vi ser gärna att ni väljer mailfaktura eller e-faktura. Vårt rörliga elpris baseras 
på Nord Pool Spots timpriser för aktuellt elområde. Därutöver tillkommer kostnader för kraftinköp, balanskraft, avgifter till 
Svenska Kraftnät, el-certifikatsavgift enligt gällande kvotplikt samt våra påslag. Rörligt pris ovan avser prisexempel för maj 
månad 2019 och inkluderar vårt påslag på 1,88 öre/kWh (1,50 öre/kWh exkl. moms). 

 

Väljer du nedanstående miljöval får du el från förnybara källor. Priset (öre/kWh) läggs till ditt ordinarie avtalspris. 

 
 e-faktura  Ange bank:______________________________________________________________ 

Mailfaktura  Ange mailadress nedan: 

 

Du får gärna maila dina uppgifter till oss på mail: info@dalakraft.se eller ring vår kundkontakt på 
telefon 0771-48 80 00. 

 
Jag bekräftar att jag är betalande medlem i VKB – Vikens Kultur & Byaförening och att jag före 
årsskiftet 2019/2020 har betalat in medlemsavgiften för de kommande tre åren, 600 kr (200 kr/år) för 
2020 - 2022 till på bankgiro 5705–4108 eller Swish 123 051 91 99. 

Jag har tagit del av priser och avtalsvillkor – se Dalakraft eller VKB webbsidor - och tecknar el-avtal hos 
Dalakraft enligt ovanstående: 

Skicka blanketten före den 15/11 2019 till: Dalakraft AB, Box 4, 782 21 Malung

Anläggningsid (18 siffror): Områdesid:

Anläggningsadress (inkl postnr och postort):

Zonfri 50/50 3 år 50% Zonfri + Elområdesjustering + 50% Rörligt pris 55,19 + Elområdesjustering

Grön El 0,00

E-mail:

www.dalakraft.se  |  Kundkontakt 0771 48 80 00  |   info@dalakraft.se  |  Org nr 556132-9466 

Elavtal Elpris (öre/kWh) exkl. moms och skatt Summa elpris (öre/kWh)

Miljöval Pris miljöval (öre/kWh)

Mobil:Underskrift:

Personnummer:Namn:
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