
För Sumers utförande av Uppdrag åt sina Medlemmar inom Tjänstekategori El 
skall vid var tid gällande version av dessa Särskilda Villkor gälla. Denna version är 
gällande från och med
2014-09-24 (se punkt 8 nedan om förändringar i avtalsvillkoren).

1. DEFINITIONER
I dessa Särskilda Villkor skall nedanstående termer ha följande betydelse:

“Elleverantör” betyder den Bastjänsteleverantör av el som Sumer valt åt 
Medlemmen.

“Leveransställe” betyder den eller de leverans- ställen (bostäder, fritidshus etc.) som 
Medlemmen har valt att Uppdraget inom Tjänstekategori El skall omfatta.

“Särskilda Villkor” betyder dessa särskilda villkor för Tjänstekategori El.

“Tjänstekategori El” betyder den tjänstekategori inom vilken Sumer kommer att, i 
enlighet med Medlemsavtalet och med stöd av den fullmakt som Medlemmen 
lämnat Sumer (vid inspelat telefonsamtal eller på annat sätt), arbeta för att 
Medlemmen över tid får så fördelaktiga sammantagna villkor för de aktuella 
elleveranserna från de Bastjänsteleverantörer som finns tillgängliga för Sumer att 
förmedla kunder till.

I övrigt används i dessa Särskilda Villkor de definitioner som återfinns i Sumers 
Allmänna Villkor för Medlemskap i Sumer.

2. TJÄNSTEKATEGORI EL
Tjänstekategori El omfattar leverans av el till Medlemmens Leveransställe enligt de 
förutsättningar som närmare beskrivs i dessa Särskilda Villkor.

För att tillvarata Medlemmarnas intressen, och i enlighet med den fullmakt som 
Medlemmen lämnat Sumer, får Sumer inom ramen för Uppdraget avseende 
Tjänstekategori El bland annat göra följande:

(i) säga upp Medlemmens gällande avtal med elleverantör och ansluta Medlemmen 
till Sumers val av Elleverantör, dvs. att Sumer hanterar leverantörsbyten från 
nuvarande leverantör; 
(ii) inhämta uppgifter som krävs för att göra ett leveransbyte (ex. anläggnings-, 
personuppgifter) från Medlemmens tidigare/gällande elleverantör och/eller 
nätägare;
(iii) inhämta uppgifter om uppsägningstid och bindningstid från nuvarande 
elleverantör;
(iv) teckna leveransavtal med Elleverantör; 
(v) bemyndiga Elleverantör att säga upp Medlemmens gällande leveransavtal, 
samt överföra den information som krävs till Elleverantören för att denne skall 
kunna uppfylla sina förpliktelser mot Medlemmen.

3. VILLKOR
Genom att lämna en fullmakt åt Sumer avseende Tjänstekategori El har 
Medlemmen godkänt Sumers Allmänna Villkor och dessa Särskilda Villkor. Vid 
eventuell konflikt mellan dessa Särskilda Villkor och Allmänna villkor, skall de förra 
äga företräde.

För leverans av el från Elleverantör till Medlemmen gäller av Konsumentverket och 
Svensk Energi framtagna Allmänna avtalsvillkor förförsäljning av el till konsument 
(f.n. EL 2012 K).
 
4. MEDLEMMENS SKYLDIGHETER
I samband med att Medlemmen har valt att låta Tjänstekategori El omfattas 
av Uppdraget, har Medlemmen beretts tillfälle att göra Preferensval. Dessa val 
inkluderar, men är inte begränsade till, huruvida Medlemmen vill ha miljöel, “vanlig” 
el, fast pris, rörligt pris etc. Medlemmen styr själv genom dessa val vilken typ av 
avtal Medlemmen vill att Sumer skall ingå för Medlemmens räkning. Medlemmen 
är införstådd med att dessa val påverkar och kan leda till att kostnaderna för 
Tjänstekategori El ökar för Medlemmen.
Medlemmen ansvarar för att informera Sumer om bindnings- och uppsägningstider 
för befintliga avtal som omfattar Tjänstekategori El.

5. Sumers FÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN
Sumer skall vid Uppdragets utförande och vid sina anvisningar till respektive 
Bastjänsteleverantör omsorgsfullt verka för att tillvarata Medlemmens intressen 
och arbeta för att Medlemmen över tid får så fördelaktiga sammantagna villkor 
som möjligt för Bastjänsterna hos de Bastjänstleverantörer som Sumer vid var 
tillfälle väljer att samarbeta med och således väljer att förmedla kunder till.
När Sumer ingått ett nytt avtal med Elleverantör för Medlemmens räkning, 
skall Sumer meddela Medlemmen detta i enlighet med bestämmelsen om 
meddelanden i Allmänna Villkor (normalt via e-post).

6. TJÄNSTENS BEGRÄNSNINGAR
Tjänstekategori El omfattar endast leverans av el till Leveransställe inom Sveriges 
gränser och till Leveransställe för vilket Medlemmen är angiven som nätabonnent 
hos nätleverantören.
Sumers Uppdrag är begränsat till vad som följer av Medlemsavtalet. Ansvaret för 
leverans av el vilar naturligen på den Elleverantör som Sumer väljer att ansluta 
Medlemmen till. Support och andra frågor som har samband med leveransen av el 
skall ställas direkt till Elleverantören.
Medlemmen är medveten om att Elleverantören inte är skyldig att leverera el till 
Medlemmen om denne inte har lämnat korrekta Medlemsuppgifter till Sumer eller 
om Elleverantören vid sedvanlig kreditkontroll väljer att inte ingå avtal eller dylikt.

7. UPPSÄGNING AV TJÄNSTEKATEGORI EL 
Tjänstekategorin El är utan bindningstid eller uppsägningstid. Avtalet gäller till 
dess det sagts upp av endera Sumer eller Medlemmen. Om Medlemmen inte 
längre vill att Tjänstekategori El skall omfattas av Uppdraget, kan Medlemmen 
tillställa Sumer uppsägningen i enlighet med bestämmelsen om meddelanden i 
Allmänna Villkor för medlemskapet i Sumer (punkt 14). 
I det fall Medlemmen säger upp Medlemsavtalet i sin helhet, eller om 
Medlemsavtalet på annat sätt avslutas, upphör Tjänstekategori El att omfattas av 
Uppdraget samtidigt som Medlemsavtalet upphör att gälla.
För den händelse att Medlemmen väljer bort/ säger upp Tjänstekategori El eller om 
Medlemsavtalet upphör att gälla, är Medlemmen fortfarande bunden gentemot 
Elleverantör av avtal som Sumer har ingått med denne för Medlemmens räkning. 
Det anstår då Medlemmen att själv tillse förlängning eller uppsägning gentemot 
Elleverantören. Sumer kan i sådant fall inte garantera att särskilda prisplaner eller 
liknande som Medlemmen har erbjudits av Bastjänsteleverantören kan behållas 
av Medlemmen, eftersom sådana kan förutsätta medlemskap i Sumer, med 
Tjänstekategori El som tillval.

8. FÖRÄNDRINGAR I SÄRSKILLDA VILLKOR
Dessa Särskilda Villkor gäller tills vidare. Sumer har rätt att besluta om förändringar 
av dessa Särskilda Villkor. Sådan förändring skall äga rättsligt bindande verkan mot 
Medlemmen från och med det datum som Sumer anger, vilket dock aldrig får 
vara tidigare än trettio (30) dagar från det datum då Sumer sänt ut meddelande till 
Medlemmen med information om förändringen.
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