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1.  Generelt
1.1  Disse forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder for aftaler, som NRGi Elhandel A/S ("NRGi Elhandel") som pro- 
 duktionselleverandør indgår om køb af overskudsproduktion fra elproducerende anlæg (fx solceller, batterier og husstandsvind- 
 møller) med anlægsejere ("Kunden"), hvor aftalen er indgået som led i Kundens erhverv. 
1.2  NRGi Elhandel A/S CVR-nr. 32285759 er et selskab i NRGi-koncernen, som består af NRGi a.m.b.a og dermed koncernforbundne  
 selskaber. 

2.  Aftale og Produkt
2.1  NRGi Elhandel og Kundens konkrete aftale om køb af elproduktion er i det følgende benævnt "Aftalen". Af Aftalen fremgår Kun- 
 dens produkt ("Produktet") og de konkret aftalte vilkår for NRGi Elhandels køb af elproduktion fra Kunden. Nærmere oplysninger  
 om Produktet - herunder Produktets standardvilkår i forhold til egenskaber, priser, priselementer, beregningsmetode til opgørelse  
 af pris, binding, afregning med videre - findes på www.nrgi.dk/erhvervsprodukter. Forretningsbetingelserne er en integreret del  
 af Aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Forretningsbetingelserne og Aftalen er det Aftalen, der har  
 forrang.
2.2  Såfremt der er aftalt særlige vilkår for eksempelvis priser, priselementer, beregningsmetode til opgørelse af pris, binding, afreg- 
 ning med videre, vil disse fremgå af Aftalen. Hvis de særlige vilkår ifølge Aftalen er tidsbegrænsede, vil det efter tidsbegrænsnin- 
 gens udløb være Produktets standardvilkår, som er gældende.

3.  Priser
3.1  Kundens samlede pris for den overdragne elproduktion (overskydende el) opgøres således:
 Prisen for den til NRGi Elhandel overdragne elproduktion (overskydende el) udgør spotprisen (per kWh) på den nordiske elbørs  
 (NordPool) i den time, hvor den pågældende kWh er produceret på Kundens elproducerende anlæg. 
 Med fradrag af:
 •    Energinets til enhver tid gældende indfødningstarif. Se mere på www.energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer
 •    Energinets til enhver tid gældende balancetarif. Se mere på www.energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer
 •    NRGi Elhandels handelstillæg og udgifter til prognose- og balancebetaling. Nærmere oplysning om NRGi Elhandels balance- 
  tarif kan findes på www.nrgi.dk/erhverv/elproduktion
 •    Månedligt abonnement til NRGi Elhandel per aftagenummer. Abonnementet bortfalder dog, såfremt Kunden også har indgået  
  aftale med NRGi Elhandel om levering (salg) af el til Kunden, og der sker modregning af forbrug og produktion, jf. pkt. 7.7  
  (samfakturering). Nærmere oplysning om abonnementet til NRGi Elhandel kan findes på www.nrgi.dk/erhverv/elproduktion
 •    Netabonnement og nettarif, såfremt NRGi Elhandel måtte blive opkrævet dette af Kundens Netselskab, i hvilket tilfælde NRGi  
  Elhandel på vegne af Kundens Netselskab viderefakturerer det af Netselskabet opkrævede netabonnement og -tarif på basis  
  af hvert enkelt aftagenummer og tilhørende produktion. 
 Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår af NRGi Elhandels hjemmeside, og udleveres i øvrigt efter   
 anmodning ved henvendelse til NRGi Elhandel. NRGi Elhandel har ret til at regulere gebyrer og handelstillæg i overensstemmelse  
 med pkt. 15. Både Netselskabet, Energinet og den danske stat kan ændre satserne, ligesom de kan indføre yderligere former for  
 betalinger, afgifter med videre. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem i Kundens samlede opgørelse og vil alene blive  
 varslet over for Kunden, såfremt gældende lovgivning kræver det. De satser, som NRGi Elhandel opkræves af Netselskabet, Ener- 
 ginet og det offentlige, kan findes på Netselskabets, Energinets og SKATs hjemmesider.
3.2  Kunder, som er berettigede til særlige afgiftsforhold, er selv ansvarlige for at identificere disse og give besked herom til NRGi  
 Elhandel. I så fald indgås en tillægsaf tale herom. Alle tariffer, gebyrer og priser angives og afregnes i danske kroner.

4.  Aftalens løbetid, opsigelse og ophør
4.1  Kundens leverance til NRGi Elhandel begynder på det tidspunkt, som fremgår af Aftalen, dog tidligst når NRGi Elhandel er regi- 
 streret som Kundens produktionselleverandør i Datahub, hvilket er en betingelse for opstart af leverancen. Aftalen mellem NRGi  
 Elhandel og Kunden er gældende, indtil Aftalen opsiges eller på anden måde bringes til ophør af en af Aftalens parter.
4.2  Aftalen kan af såvel Kunden som NRGi Elhandel opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog pkt. 4.3.
4.3  Såfremt Aftalen er indgået uopsigeligt for en nærmere bestemt periode ("Bindingsperioden"), er Aftalen fra begge parters side  
 uopsigelig i Bindingsperioden. Efter udløbet af Bindingsperioden kan Aftalen af såvel Kunden som NRGi Elhandel opsiges med en  
 måneds varsel til udgangen af en måned. 
4.4  NRGi Elhandels forpligtelse til at aftage elproduktion (overskydende el) fra Kunden ophører med virkning fra det tidspunkt, hvor  
 Aftalen er ophørt, hvad enten aftaleophøret skyldes opsigelse eller ophævelse fra én af parterne.  
4.5  Ved Aftalens ophør vil Kunden fra NRGi Elhandel modtage slutafregning senest seks uger efter tidspunktet for leveringsophør.  
 Slutafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelig saldoopgørelse.
4.6  NRGi Elhandel har ret til at opkræve et gebyr i forbindelse med slutafregning ved Kundens opsigelse (herunder som følge af flyt- 
 ning eller salg af ejendommen) eller NRGi Elhandels ophævelse af Aftalen til dækning af omkostninger i forbindelse hermed,  
 jf. nærmere pkt. 9. Hvis Kunden uberettiget har bragt Aftalen til ophør i Bindingsperioden eller inden udløb af opsigelsesperioden,  
 har NRGi Elhandel herudover ret til at opkræve tabt fortjeneste udregnet som summen af abonnement, jf. pkt. 3.1 tillagt Kundens  
 forventede kWh-produktion multipliceret med NRGi Elhandels balancetarif og handelstillæg per kWh, jf. pkt. 3 i den resterende  
 del af Bindings- og/eller opsigelsesperioden.

5.  Flytning
5.1  I tilfælde af Kundens salg, fraflytning eller andre dispositioner, som medfører, at Kunden ikke længere har rådighed over produk- 
 tionsmålepunktet, er Kunden forpligtet til at opsige aftalen til ophør senest med virkning fra det tidspunkt, hvor Kunden ikke  
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 længere har rådighed over produktionsmålepunktet. Opsigelse skal ske i henhold til vilkår for opsigelse, jf. pkt. 4. 

6.  Forholdet mellem Kunden, NRGi Elhandel og Netselskabet
6.1  Kundens geografisk bestemte Netselskab varetager transport af strømmen fra produktionsadressen. Det er en forudsætning for  
 NRGi Elhandels køb af el, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab, og at  
 Kunden til enhver tid opfylder Netselskabets betingelser.
6.2  Kunden er ansvarlig for at sikre overholdelse og opfyldelse af de vilkår, som til enhver tid måtte være fastsat i Netselskabets til- 
 slutningsbestemmelser, den mellem Kunden og Netselskabet indgåede nettilslutningsaftale og/eller offentlige forskrifter.
6.3  NRGi Elhandel har ret til - uden kompensation til Kunden - midlertidigt at afbryde aftag (køb) af elproduktionen fra Kunden,  
 såfremt Netselskabet og/eller Energinet afbryder elforsyningen, således at det ikke er muligt for NRGi Elhandel at aftage elpro- 
 duktionen.
6.4  NRGi Elhandel har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskifte over for den systemansvarlige (Energi- 
 net) og Netselskabet.
6.5  NRGi Elhandels handel med el i henhold til Aftalen og Forretningsbetingelserne omfatter kun de i Aftalen beskrevne aftagenumre.

7.  Afregning
7.1  Afregning af produktion sker enten hver måned eller fire gange årligt alt efter, hvad der er aftalt. Kunden afregnes bagud. Første  
 opgørelse sker 1-3 måneder efter opstart.
7.2  Produktionen måles af Netselskabet, hvis målinger og måleudstyr danner grundlag for afregning og gøres tilgængeligt for NRGi  
 Elhandel via Datahubben. Hvis måledata er behæftet med fejl, afregnes produktionen ud fra Netselskabets skøn over Kundens  
 produktion.
7.3  Endelig afregning sker på baggrund af den faktisk målte produktion, når måledata fra Netselskabet foreligger i Datahubben.  
 Kunden skal acceptere en efterfølgende korrektion af den målte produktion i tilfælde af fejl eller forsinkelser i forbindelse med  
 Kundens måledata uanset årsagen hertil. Regulering af afregning kan kræves for den periode, hvori fejl kan påvises, idet de  
 almindelige forældelsesregler dog gælder. Som fejl anses også fejl i estimeret produktion. 
7.4  Kunden skal rette henvendelse til NRGi Elhandel, såfremt Kunden har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er korrekte  
 således, at NRGi Elhandel kan rette henvendelse til Netselskabet om dette. NRGi Elhandel retter ligeledes henvendelse til Netsel- 
 skabet, såfremt NRGi Elhandel har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er korrekte.
7.5  Kunden kan følge sin elproduktion på www.eloverblik.dk, der drives af Energinet.
7.6  NRGi Elhandel har ret til at foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden  
 måtte have til NRGi Elhandel og/eller selskaber koncernforbundet med NRGi Elhandel.
7.7  Hvis Kunden også indgår aftale med NRGi Elhandel om levering af el til Kunden, er Kunden berettiget til at vælge, om denne  
 elleveringsaftale skal behandles uafhængigt af aftalen om salg af elproduktion, eller om Kunden ønsker, at der sker modregning  
 af betalinger under de to aftaler.
7.8  NRGi udsteder afregningsbilaget til Kunden uden moms, og afregner moms efter reglerne om national omvendt betalingspligt,  
 fordi NRGi køber elektriciteten med henblik på videresalg, jf. momslovens § 46, stk. 11, nr. 11. Når elektriciteten købes med henblik  
 på videresalg, skal sælger angive salgsprisen (ekskl. moms) i momsangivelsen, rubrik C.

8.  Betalingsbetingelser
8.1  Udbetaling for den til NRGi Elhandel overdragne elproduktionen sker på den første bankdag 1 måned efter produktionsperioden,  
 når alle produktionsdata er modtaget fra datahubben.
8.2  Eventuelle betalinger fra Kunden til NRGi Elhandel som følge af eksempelvis nulproduktion afregnes i danske kroner eksklusive  
 moms i det omfang, beløbet er momspligtigt.
8.3  Sker betaling efter betalingsfristen, er NRGi Elhandel berettiget til at kræve renter i henhold til renteloven af restgælden fra  
 denne dato, og indtil betaling sker. 

9.  Gebyrer
9.1  NRGi Elhandel anvender en række gebyrer, som har til formål at dække omkostninger, som NRGi Elhandel påføres som led i hånd- 
 tering af Aftalen, som for eksempel kan være, men ikke begrænser sig til:
 •    Gebyr for opsigelse i evt. bindingsperiode
 •    Faktureringsgebyrer
 •    Rykker- og inkassogebyrer
 •    Slutafregningsgebyr i forbindelse med opsigelse og flytning
9.2  De aktuelle gebyrer kan findes på www.nrgi.dk/erhvervsprodukter. Bemærk, at de fleste gebyrer opkræves per registreret afta- 
 genummer.
9.3  NRGi Elhandel forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem samt at indføre nye  
 gebyrer til dækning af NRGi Elhandels omkostninger i forbindelse med håndtering af Aftalen eller processer afledt heraf, jf. her- 
 ved pkt. 15. I begge tilfælde vil Kunden blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10.  Kundens oplysningspligt
10.1  Kunden skal ved aftaleindgåelsen oplyse navn, produktionsadresse, aftagenummer, CVR-nummer, momsnummer, telefonnum- 
 mer og e-mailadresse. Kunden skal desuden oplyse, hvis faktureringsadressen er en anden end produktionsadressen.
 Kunden skal endvidere oplyse følgende anlægsdata:
 •    kapacitet (kWh) 
 •    prisområde 
 •    anlæggets længde og bredde koordinater 
 •    (For solceller) solens indstrålingsvinkel udtrykt i en kompasretning (azimuth angle) og hældning på anlægget (kun ved større  
  anlæg).
10.2  Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette NRGi Elhandel om forhold, der kan medføre større ændringer i kundens produk- 
 tion, for eksempel installation af nye eller udvidelse af eksisterende elproduktionsanlæg, nedlæggelse eller reduktion af eksiste- 
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 rende elproduktionsanlæg, havari eller skade på eksisterende elproduktionsanlæg eller andre forhold og/eller hændelser, som  
 kan medføre væsentlig afvigelse i Kundens elproduktion i forhold til den til NRGi Elhandel oplyste estimerede produktion. Mang- 
 lende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse. Kunden er herudover forpligtet til at underrette NRGi Elhandel om  
 øvrige forhold, som kan have væsentlig betydning for NRGi Elhandel.
10.3  NRGi Elhandels indgåelse af Aftalen er betinget af, at NRGi Elhandel har ret til at indhente stam- og forbrugsoplysninger med  
 mere til brug for NRGi Elhandels kontakt til Datahubben.
10.4  Sker der ændringer i de angivne oplysninger, skal disse hurtigst muligt meddeles NRGi Elhandel.
10.5  Meddelelser fra NRGi Elhandel anses for at være kommet frem til Kunden, når NRGi Elhandel har kommunikeret via minimum én af  
 de kontaktoplysninger (herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse), som Kunden har oplyst til NRGi Elhandel.

11.  Misligholdelse
11.1  Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve Aftalen med  
 øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet, men ikke udelukkende, en Parts manglende opfyldelse af  
 en betalingsforpligtelse, afbrydelse af elproduktionen hos Kunden som følge af forhold, som Kunden bærer risikoen for, ophør af  
 Kundens aftale med Netselskabet og Kundens manglende oplysning om ændring i produktion. 
11.2  Hvis Netselskabet eller den systemansvarlige afbryder eller begrænser leverancerne fra Kunden som følge af forhold, der ikke  
 skyldes Kunden og/eller NRGi Elhandel, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.
11.3  Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs, indledning af gældssanering eller anden form for  
 bobehandling skal Kunden/kontaktpersonen/bobestyrer straks underrette NRGi Elsalg herom. NRGi Elsalg kan i disse tilfælde  
 ophæve Aftalen eller alternativt kræve sikkerhedsstillelse medmindre andet præceptivt følger af lovgivningens regler.

12.  Leveringshindringer | Force majeure
12.1  Indtræffer begivenheder, der ligger uden for NRGi Elhandels kontrol (Force Majeure), efter indgåelse af Aftalen, er NRGi Elhandel  
 fri for ethvert ansvar. Dette gælder blandt andet erstatningsansvar for manglende opfyldelse af NRGi Elhandels forpligtelser i  
 henhold til Forretningsbetingelserne, hvis opfyldelsen heraf er blevet umulig eller urimeligt vanskeligt (herunder vil medføre afhol- 
 delse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger).
12.2  Som Force Majeure skal blandt andet – men ikke udtømmende – anses nedbrud eller afbrydelser i elnettet, ekstraordinære 
 naturkatastrofer, krig, terror, brand, hærværk, IT-nedbrud, sammenbrud eller skade på anlæg, umulighed med hensyn til at få  
 nødvendigt udstyr, materialer, arbejdskraft med videre i forbindelse med blandt andet strejke og lockout samt forsyningsusikker- 
 hed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import.
12.3  Såfremt NRGi Elhandel bliver forhindret i at opfylde Aftalen som følge af Force Majeure, der påberåbes af Netselskabet eller den  
 systemansvarlige, kan NRGi Elhandel også påberåbe sig ansvarsfritagelse over for kunden med henvisning til denne Force Ma- 
 jeure. 

13.  Erstatningsansvar
13.1  Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Forretningsbetingelser  
 eller i Aftalen mellem parterne.
13.2  NRGi Elhandel er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle driftstab, tab af avance, data eller andet indirekte tab, medmindre NRGi  
 Elhandel har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. NRGi Elhandel er ligeledes ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl  
 og afbrydelser på nettet. NRGi Elhandel er således og endvidere ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af indskrænkninger  
 eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige eller tredjemand, for eksempel den nordiske elbørs, Nord Pool.
13.3  Kunden eller Kundens bo/konkursbo ifalder erstatningsansvar over for NRGi Elhandel som følge af Kundens misligholdelse. NRGi  
 Elhandels tab opgøres på samme vis som i beskrivelsen pkt. 4.6.

14.  Overdragelse
14.1  Ingen af parterne kan overdrage Aftalen eller dele heraf uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, medmindre  
 andet er bestemt ved lov.
14.2  NRGi Elhandel har dog uanset ovenstående ret til at overdrage Aftalen helt eller delvist til nuværende eller kommende kon-
 cernselskaber samt koncernforbundne selskaber og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter/aktiver og  
 passiver til tredjemand.

15.  Ændringer af Aftalen og Forretningsbetingelserne
15.1  NRGi Elhandel har ret til ensidigt at foretage ændringer i Aftalen og/eller i Forretningsbetingelserne med et forudgående skrift- 
 ligt varsel på fire uger ("Varslingsperioden"). Dette gælder dog ikke ændringer som følge af regulatoriske forhold, herunder 
 ændringer i lovgivning, ændringer i skatter, afgifter, PSO-tariffen med videre eller påbud fra myndigheder, herunder Energimyn- 
 dighederne og Energinet, der ligger uden for NRGi Elhandels kontrol, idet Kunden er forpligtet i henhold til sådanne ændringer  
 uden NRGi Elhandels forudgående varsel. 
15.2  Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen.

16.  Klager samt lovvalg og værneting for sagsanlæg
16.1  Klager vedrørende leverancen i henhold til Aftalen og Leveringsbetingelserne kan rettes skriftligt til NRGi Elhandels kundecenter,  
 som vil behandle klagen og give svar hurtigst muligt.
16.2  Tvister mellem Kunden og NRGi Elhandel afgøres efter dansk ret. Sager mod NRGi Elhandel skal anlægges ved Retten i Aarhus. 

 



4

 Kontakt
 Al henvendelse vedrørende disse Leveringsbetingelser, Aftalen samt andre forhold kan ske til:

 NRGi Elhandel A/S
 Dusager 22
 8200 Aarhus N
 service@nrgi.dk
 7011 4500


