Heruider fin:er du lysk E-ergis standardbetineeiser for
l,ortrakLer 0q tilbud til private k-rder. Dr,vatk,lnder e'
købere uden et [VR-nummer eller købere, som hovedsageliqt køber el til jkke-erhvervsmæssiq anvendelse.
Disse betinqelser gælder for alle elleverancer inklL.tsive
netydelser (distribution) fra lysk Energi til køber.
betaling oq fakt!rering
Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder
netabonnernent, inklusive skatter oq afgifter angives
og afreqnes i den i Danmark benyttede møntenhed. lysk
Energi fakturerer l(Øber a conto hvert kvartal.
Afregning sker på baqgrund af oplysninger fra netselskabet om købers elforbrug
1. Priser,

på kLrndens elendom i forbindelse med eftersyn, af
prøvning aflæsninq l(ontrol, reparaticn oq _d5kl.tning
af elanlæq mv. sarnt afbrydelse af elforsyninq.

t.

Er elforsynlnqen til købers ejendom blevet
afbrudt, og skal der ske genåbning, skal køber sørge
for, at alle elektriske apparater på kundens ejendom er
sirk<ede rrten genåbninqen fin:ier sted.
l(Øber skal på anmodning fra Netselskabet
forptage selvaflæsring af elmåler og indDereite måleresLltatet til Netselskabet. lysk Energi har ret til at kræve
afreqning på bagqr!nd af skønnede tal, hvis lkke køber
h:- ndberettet l(0rrei(t selvaflæsntng.
Netselskabet kan til enhver tid foretage
i<cntro,aflæsninq af elnråler og hjemie.te forbrugsdata.
l(øber skal straks Ltnderrette Netselskabet,
hvis der er tegn på, at elmåleren viser f0rkert.
Det er en forudsætninq, at køber til enhver tid opfylder
det lokale netselskabs betingelser for tilslutning til og
anvendelse af det k0llektive elf0rs\/ninqsnet (TilslLrt
ninqsbesternmelserne), for at elleverandøren kan
overholde sine forpligtelser i medfør af disse Leverings
betingels,"r. isiutn nqsbestemi-le sern.o kan findes på
netselskabets hjemmeside. lysk Enerqi har fuldmagt
til at repræsentere køber i forbindelse med leverandØrskifte over for Enerqinet.dk oq købers netselskab.
Netselskabet er ansvarlig for målerudstyret og for
målingernes k0rrekthed. Hvis måledata ikke foreligger,
eller er fejlbehæftede, afregnes køber ud fra et bereqnet
forbr!g baseret på tideligere forbrug på aftagestedet og
købers tilslLrttede brugsgenstande.

d.

e.

I

Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige
betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på
den opgivne konto I det angivne pengeinstitut senest
kl.'11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdaq/søndag
eller helliqdag, er sidste rettidiqe betalingsdato den
tørstkommende bankdaq herefter. Forfaldsdagen er
normalt løbende måned + 2 daqe efter fakt!radatoen.
Skerbetalinqen ikke til tiden så harlyskEnergi rettil at
pålæqqe renter fra forfaldsdaqen I overensstemrnelse
med renteloven og til erstatning for de omkostninger,
som følger af den forsinkede betalinq. Dertil kommer
omk0stninger f0r den skriftilqe betalingspåmindelse
og for øvriqe udgifter i forbindelse med nddrivelse af

fordringen.
Har køber anmodet lysk Energi om en "Straksleverinq",
altsa Leveringsstart nden udløbet af fortrydelsesretten,
er lysk Enerqi berettiget til at opkræve betaling for den
elektricitet, der er leveret, nden Aftaler blev brast til
ophør.

0p ysninq om aktLe e tarlffer gebyrer oq andre priser
rem går på www.lyskenergi.dk.
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2. 5ikkerhedsstillelse
Hvis der er qrund til at forvente manglende betaling,
sevne eller betalingsvilliqhed hos kunden, kan Jysk
Energi stille krav til køber om kontant depositLlm,
anfordringsgaranti fra købers bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indqa en Leverinq
saftale eller som vilkar for f0rtsat everinq. Dette qælder
også selvom køber ikke al(trelt er i restance overfor
Jysk Energi. Sikkerhedens stØrrelse rna ikke overskride
lysk Energis risiko i det konkrete tilfælde og kan højst
udqØre 5 måneders betallng. lysk Enerqi l(an l(ræve, at
sikkerheden er stillet. inden lever nqen påbegyndes eller

fortsæites

l.

Persondata
Køber skal ved aftalens ndgaelse udlevere IpR nr. for
at blive kunde ved Jysk Energi. dette brltqes ved skift
af elleverandør og irer3drettet til udbetalinq af evt.
overskydende betalinq via Nem l(onto. Til bruq for ad-

ministration af ieveringsiorholdet ndsamler, behandler
og opbevarer Jysk Energi også andre oplysninqer orn
køber. Disse oplysnrnger kan lysk Enerqi videreqive til
aedre, hv;s oet e. nø0!e-d.gL'or aL varetaqe reverantpn.
lysk Enerqi videresælger ikke cplysninger ti1 3. part.
l(Øber kan fa indsiqt i oplysningerne og anmode om at
få oplysningerne berigtiqet ved at skrive til lysk Energis
Krndeservice, eller gå ind pa ' Din 5ide' på www jyskenerqi.dk eller ga direkte ind på www eloverblik.dk. Jysk
Enerqi kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar.
4. Forholdet mellem køber og netselskabet
Det er en f0rudsætning for levering af elektriritet
fra Jysk Enerqi, at køber er tilslLrttet det k0liektive
forsyninqsnet oq dermed har indgået en aftale med sit
lokale netselskab. Forholdet mellem kØber 0g det lokale
netselskab er requleret af netselskabets ti enhver tid
qældende Tilslutn ngsbestenrmelser. Netselskabet

torestår transport af den leverede energimængde fra
hØjspændingsnettet oq til forbrugsstedet forhold til
sit lokale netselskab skal køber især være opmærksom

5. Leverinqsforholdets løbetid, ophØr opsiqelse, ovetr
dragelse og fortsættelse
Med mindre kontrakten anqiver andet, er der lnqen
binding pa aftalen og køber kan derfor opsige aftalen

efter Ønske. Angiver kontrakten en bindingsperiode, vi
en opsigelse udløse et qebyr f0r misiigholdt kontrakt til
dækninq af omkostninger ved afvikling af aftalen. Ved
opsigelse af kontrakten vil der forekomme en overgang
speriode, der afspejler den nye elleverandør opstarts tid
- oftest vil denne periode være 10 hverdage, hvor køber
fortsat vil være kunde ved lysk Enerqi. Ved ophør skal
køber selv sørqe for en ny leverinqsaftale.
For alle aftaler qælder, at lysk Enerqi automatisk

fortsætter med at levere el til køber efter udlØbet af den
aftalte leveringsperiode, medmindre andet er aftalt.
Levering af el sker derefter på de vilkår, der gælder for
produktet Kvartals El+. En automatisk aftale kan altid
ændres til en ny aftale med lysk Energi, ved indgåelse af
aftale med anden part, sker det i henhold tii gældende
lovgivn in g.
Ved fiytning overføres airalen med køber :il den nye
adresse oq det nye målepunkt. Køber skal varsle lysk
Energ om f ytr ngen ttdllgs[ 2 rnineder 0q ser]est
hverdage ir den flylnifgen. Der l<ar: icrekornme p. sjrsterinqer I f0rbindelse rned skifte fra et pris og/eller
netområde til et andet.

l

Ved a'taieforroldets ophør se.der lysk Enerqi s,tå,req
ning til køber senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør.
Tilsvarende sender jysk Energi flytieafregnlng fll kztei
senest : uqer efter leveringscphør pe len ifef:yttede
adresse. l(øber ma hverken helt eller delvist overdraqe
rettiqheder eller forpligtelser ifØlqe aftalen uden lysk
Enerqis skriftlige samtVkke. Jysk Energi må uden købers
samtykke gennemføre overdraqelser til et nuværen
de eller frerntidiqt koncern eller interesseforbL.lndet
selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis
overdraqelse af sine aktiviteter til tredjemand.
Nye aftageni.rmre kan tilføjes aftalen efter forudgående
arrept fra Jysk Energi.
Overholder køber ikl(e sine forpligtelser beskrevet her i
punkt 5, kan lysk Enerqi pålæqge køber et gebyr for tabt
i.dtienirq pa rårepunkter

på følgende vilkårr

a.

Netselskabet har ansvaret for en tilfredss
tillende spændtnqskvalitet oq kan afbryde elforsyninqen i tilfælde af nødvendiqt arbejde på det kollektive
elforsyningsnet.

b.

l(Øber skal give Netse{skabet Lthindret
adganq til elanlæ9, herunder elmåler og elinsta{lationer

6. Misligholdelse
Eegqe parter har ret til at hæve aftalen, dersom den
anden part ivæsentliq qrad misliqholder aftalen, eller
at det er klart, at væsentliq misligholdelse vil indtræde
0phævelse skal meddeles den anden part skriftliqt pr.
brev eller mail. Aftalen anses som hævet når brevet/

mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden
part, dersorn oveInævnte misliqhold stadiq eksisterer. Cår køber i rekonstruktion, går konkurs eller, hvis
denne beviseliqt bliver eller erkender at være insolvent,
herunder ved ansØgninq om gældssanerinq, skal jysk
Enerqi straks L.tnderrettes herom, oq måleren straks
aflæses. lysl( Enerqi kan hæve afta en hvis der it(ke
straks stilles en sikkerhed for købers rettjdige opfyldelse
af aftalens resterende forpligtigelser.
Jysk Enerqi er berettiqet til at indberette forholdet til
godkendte kreditoplysningsbLreauer oq/eller advarselsreqistre efter gældende regler
Z Afbrydelse
Jysk Energi kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen
til køber, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse
kan ikke ske, hvis køber modtager levering fra en anden
elleverandør 0mkostninqer forbundet med forsyn,
inqsafbrydelsen, herunder genåbring af forsyntngen.
afholdes af købpr
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Erstatning
Erstatninq ved aftalebrud fra en parts side, herunder
rnerudqifter ved erstatninqskøb/salg af el oq de direkte
følger af et Lrmiddelbart nedbrLtd, som den anden part er
påfØrt ved aftalebruddet, følger dansk rets almindelige
erstatninqsregler Den part, som påberåber sig aftalebrud fra den anden parts side, skal gØre en reel indsats
for at beqrænse sit tab mest mLtligt. Forsømrnes dette,
må parten bære en tilsvarende del af tabet. Køber l<an
doq i intet tilfælde gøre l(rav på erstatning for driftstab
eller andet indirekte tab qældende overfor lysk Energi.
lVsk Energi er fri for ethvert ansvar for skade oq tab ved
afbrydelse, indskrænkninger eller mangel ved leverinq
som følqe af pålagt rationerinq fra myndiqheders side
force majeure eller lign. situationer (kriq, større strejker,

lorkout samt natLrrkatastrofer). Når der foreliqger en
pålaqt rationering skal køber straks adviseres. Parterne
er i et sådant tilfælde qensidigt forpllqtede til at begrænse eventuelle skadevirkninqer.
9. Fortrvdelsesret
l(øber har 14 dages fortrydelsesret efter forbruger
aftalelovens reqler. Fristen på 14 dage løber fra datoen
for købers accept af aftalen og disse vilkar l(øber kan

benytte fortrydelsesretten ved at skrive til salg@
jyskenerqi.dk. For at fortrydelsen er rettidig, skal med
delelsen være afsendt til Jysk Enerqi senest den dag,
hvor fristen udlØber. Hvis fortrydelsesretten udløber på
en helligdaq, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytårsaftensdag, kan fortryde,se ske den fØlqende hverdag. Har køber givet samtykke til, at leverinq af el kan
påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder
fortrydelsesretten, når leveringen påbegyndes.
']0. Uoverensstemmelser,
klaqer samt værnetinq f0r
sa

qsan læq

l(laqer vedrørende leverancen i henhold til aftalen og
leveringsbetingelserne kan rettes skriftligt til lysk
Energis k!ndeafdelinq på: klndeservice@jyskenergi.dk.
Jysk Enerqi vil behandle klaqen hLrrtiqst muligt. l(øber
kan indgive civilretlig klage over lysk Energis afgørelse
til Ankenævnet på Energiområdet, www.enerqianke.dk,

]5 2500 Valby, tll 4171 5000, e-mail:
post@enerqianke.dk. Køber kan ligeledes indqive klage
til Ankenævnet på Enerqiområdet, såfremt lysk Energi
ikke har svaret en måned efter indgivelse af en klage
til denne
Retssaqer mod Jysk Energi A/S vedrørende aftalen oql
eller leverinqsbetinqelserne skal anlæqges ved Retten i
[arl Jarobsens Vej

Ho I ste bro.

11.

Ændringer

Jysk Energi forbeholder sig ret

til ensidiqt at ændre disse
leveringsbetinqelser oq vilkårene i Aftaien, herunder
priserne. Væsentliqe ændringer til ugLtnst for køber
iværksættes med et forudqående varsel i overensstemmelse med gældende lovqivning.lysk Enerqi informerer
desuden om øvrige ændrinqer til !g!nst f0r kunden, via
www.jyskenergi.dk, nyhedsmail, reqninqsfrernsendelse
eller på anden måde. Ønsker køber ikke at fortsætte

aftalen på de ændrede vilkår, kan køber ophæve aftalen.

