
 

 
 
 
 

 
   

Betingelser for levering af el på individuel aftale fra Ø/strøm A/S. 
 
 
Leveringen er til enhver tid underlagt de offentlige myndigheders krav. 
 
 
1. Leveringssted 

Denne aftale omfatter kun levering af el på de(n) 
adresse(r), der nævnes i aftalens forside. 

 
2. Pris 

De aftalte prisbetingelser gælder for hele leve-
ringsperioden. Den aftalte pris er eksklusiv moms 
og øvrige afgifter. 

 
3. Betalingsvilkår 

Fakturabeløbet forfalder til betaling medio kvarta-
let, hvor forbruget forventes forbrugt. 
       

  
4. Accept af tilbud 

Tilbuddet skal accepteres inden 8 dage fra sælgers 
underskriftsdato.  
 

5. Fortrydelse af accept af tilbud 
Kunden kan fortryde købet op til 14 dage efter 
kundens underskriftsdato. 
 
 

6. Misligholdelse og erstatning 
Begge parter kan hæve denne aftale, hvis den an-
den part i væsentlig grad har misligholdt de aftalte 
forpligtelser. 
 
Det anses blandt andet som en væsentlig mislig-
holdelse, hvis købers betaling overskrider for-
faldsdagen med mere end 14 dage. 
 
Hvis det er uundgåeligt, at den ene part vil komme 
til at misligholde sine forpligtelser på en måde, 
som vil give den anden part ret til at ophæve afta-

len, kan den anden part ophæve aftalen, før mis-
ligholdelsen indtræder. 
 
Der kan ikke kræves erstatning for følgetab eller 
andre indirekte tab. 

 
7. Overdragelse 

Ingen af parterne kan overdrage denne aftale til 
tredje part uden den anden parts skriftlige samtyk-
ke. Dog skal et sådant samtykke gives, hvis ikke 
der er en saglig begrundelse for at nægte dette. 

 
8. Fortrolighed 

Parterne må ikke give oplysninger om denne aftale 
til tredjemand uden den anden parts samtykke med 
mindre oplysningerne kræves af netejer eller en of-
fentlig myndighed. Kravet om fortrolighed ophører 
tre år efter aftalens udløb. 

 
9. Aftaleperiodens udløb 

Hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ikke har 
indgået aftale om ny pris og forlængelse af den in-
dividuelle aftale, bliver den automatisk overført til 
produktet kvartalsEL og betingelser hos Ø/strøm 
A/S 
Ø/strøm A/S har i forbindelse med indgåelse af 
denne aftale givet kunden ret til at udtræde af afta-
len efter de gældende regler i el-markedet, hvilke 
pt. er 10 dage uden yderligere omkostninger. 

 
10. Tvist 

Enhver tvist som måtte opstå mellem sælger og 
køber skal – hvis andet ikke aftales – afgøres ved 
Byretten i sælgers retskreds. 

 


