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1. AFTALENS INDGÅELSE
Denne aftale er et tillæg til den indgåede aftale om levering af
elektricitet fra Modstrøm Danmark A/S indgået den __________.
I tilfælde hvor der ikke er overensstemmelse mellem
bestemmelser i et tillæg og leveranceaftalen inkl. almindelige
betingelser, gælder leveranceaftalen.
Tillægsaftalen er indgået den: ______________.
2. SPECIFIKATION AF YDELSER
Aftalen omfatter levering af et prisloft på 66,25 øre pr. kWh.
Modstrøm garanterer med prisloftet en maksimumpris på den
gennemsnitlige kWh pris for en kalendermåned på 66,25 øre pr.
kWh.

Modstrøm kan vælge at viderefakturere strømforbruget til den
faktiske spotpris uden at tillægge avance, såfremt usædvanlige
markeds- og vejrforhold indtræder uden for Modstrøms kontrol.
Usædvanlige markedsforhold kan være, men er ikke begrænset
til, pludselige kabelnedbrud, udfald af kraftværk grundet fejl,
uheld eller lignende forhold og som kan tilskrives force majeure,
herunder arbejdskonﬂikter (strejker og lockouts) uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, krig, indre uroligheder, naturkatastrofer,
ildsvåde, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud samt afbrydelse af den almindelige samfærdsel
eller energiforsyning.

3. PRIS
Modstrøm afregner 6,25 øre pr. kWh for prisloftet.
Modtager du Klimapakken, eller har du Plus- eller Fordelspakken
og har tilvalgt Gratis strøm om natten/Modstrøms El-aﬂæser™,
afregner Modstrøm 0 øre pr. kWh for prisloftet i tidsrummet fra kl.
24 til 6.
Overstiger det årlige forbrug 15.000 kWh forbeholder Modstrøm
sig retten til at fakturere fuld pris for prisloftet i tidsrummet
mellem kl. 24 og 6 på det forbrug der overstiger 15.000 kWh årligt.
Prisloftet gælder fra den: _______________.
4. FORTRYDELSESRET
Du kan uden omkostninger fortryde denne tillægsaftale indtil 14
dage fra den dato du har indgået aftalen. Det gør du ved at skrive
til os, inden fortrydelsesfristens udløb. Herefter kan aftalen først
opsiges til aftaleperiodens udløb.
5. BINDINGSPERIODE OG OPSIGELSE
Tillægsaftalens bindingsperiode følger leveranceaftalens punkt 6.
Herefter kan tillægsaftalen opsiges med 1 måneds varsel. Opsiges
leveranceaftalen, opsiges tillægsaftalen ligeledes.
Opsigelse af tillægsaftalen medfører ikke, at leveranceaftalen
opsiges.
6. AFREGNING
Tillægget afregnes i henhold til leveranceaftalens pkt. 7
7. REGULERING AF PRISLOFT OG PRISER
Modstrøm varsler væsentlige ændringer efter gældende dansk
lov. Modstrøm kan regulere kontraktbetingelserne – herunder
prisen – som følge af reguleringer eller påbud fra offentlige
myndigheder, at den gennemsnitlige købspris af elektricitet for
Modstrøm over en periode på 20 dage overstiger Modstrøms
garanterede prisloft, eller andre forhold som ligger uden for
vores kontrol. I så fald bliver du naturligvis straks informeret om
ændringerne.
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