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LRFs ELBOLAG

BÄTTRE PRIS

Vi stärker Sveriges
bönder och en
levande landsbygd.

Vårt påslag är endast
1,75 öre/kWh samt
18,75 kr i månads
avgift inkl moms.

ÄRLIGT
OCH ENKELT

100 %
FÖRNYBART

Inga dolda avgifter.
Bara 1 månads uppsägning. 14 dagars
ångerrätt. Certifierad
Schysst Elhandlare.

Självklart köper vi
bara el från sol, vind
och vattten. Inget från
kärnkraft eller fossila
källor.

Bli kund:
bondensel.se
eller
0771-401 400

Ja, jag vill bli kund på Bondens El rörligt pris
På bondensel.se kan du ännu enklare bli kund med mobilt BankID

Dina uppgifter

* Obligatoriska uppgifter.

Härmed samtycker jag till att LRF Samköp hanterar mina uppgifter enligt villkor i Personuppgiftspoliyn, se baksidan.*

Glöm ej att
kryssa i här !

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer *

Postadress *

Org.nr (om företag ska stå på avtalet)

Företagsnamn (om företag ska stå på avtalet)

Telefon *

E-post * OBS! Fakturan skickas till e-post

Din anläggning

Har du fler anläggningar ring kundtjänst på 0771-401 400 eller ansök på: bondensel.se

Anläggningsadress *

Anläggnings-ID (valfritt)

Ort *

Postnummer *

Underskrift

Genom att signera formuläret tackar jag Ja till att Bli kund på Bondens El rörligt elavtal,
och samtidigt ger jag min Fullmakt för elleverantörsbyte, se baksidan.

Namnteckning *

Datum *

Namnförtydligande *

Ort *

Skicka in i bifogat svarskuvert. Eller till: LRF Samköp, 105 33 Stockholm

Bondens El
från

LRF SAMKÖP AB • 105 33 STOCKHOLM • 0771-401 400 • EL@LRFSAMKOP.SE • BONDENSEL.SE

Fullmakt för elleverantörsbyte
Jag lämnar denna fullmakt till LRF Samköp AB 556043-8771 eller den LRF Samköp förordnar i sitt ställe att kontakta mitt
elnäts- och elhandelsföretag för att inhämta uppgifter om mitt elavtal i syfte genomföra leverantörsbyte. Jag överlåter
även till LRF Samköp AB att anmäla eventuell inflytt eller utflytt hos mina nätägare samt att säga upp mitt elavtal,
förutsatt att detta sägs upp i tid, så att jag inte drabbas av någon extra kostnad för ev. avtalsbrott. I de fall som det
behövs kompletterande uppgifter om mitt nätavtal överlåter jag till LRF Samköp att ta del av och hantera detta. Denna
fullmakt ger även LRF Samköp rätt att säga upp min befintliga eltjänst med eventuell avtalsmäklare. Fullmakten gäller i
sex månader från datum för signering.

Sammanfattade villkor Bondens El rörligt elavtal från LRF Samköp
Kompletta villkor hittar du på bondensel.se/villkor
Pris och avgifter
Priset grundas på Nord Pools rörliga spotpris, lagstadgade avgifter, elcertifikat, ursprungsgaranti samt LRF Samköps avgifter
1,75 öre/kWh inklusive moms och 18,75 kr/månad inklusive
moms. Alla avgifter redovisas utförligt på hemsida och fakturor.
Avtalstid
Avtalet gäller från LRF Samköp bekräftat avtalet tills vidare med
en månads uppsägningstid. Leverans av el påbörjas så snart
nuvarande elavtals uppsägningstid utgått. Uppsägning av av
talet och fullmakten sker genom meddelande till LRF Samköp
via mejl eller telefon, eller en fullmakt om leverantörsbyte till
annan elleverantör.

Konsumenträtt och ångerrätt
Konsument har ångerrätt i 14 dagar från att LRF Samköp
bekräftat avtalet. Du ångrar din beställning via mejl eller telefon,
det finns även en ångerblankett att använda från Konsumentverket på bondensel.se. På hemsidan finns en sida som heter
Konsumenträtt, där hittar du information om din rätt som
konsument och hur du kan göra om du inte är nöjd med LRF
Samköp, till exempel finns information om hur du kontaktar
Allmänna Reklamationsnämnden.
Fakturering och betalning
Betalningsformen e-postfaktura är förvalt, det är därför viktigt
att du alltid meddelar aktuell e-postadress.

Sammanfattade villkor LRF Samköps Personuppgiftspolicy
Komplett personuppgiftspolicy hittar du på bondensel.se/personuppgiftspolicy
Så här behandlar vi
dina personuppgifter
LRF Samköp är personuppgifts
ansvarig för de personuppgifter
som vi behandlar om dig. Det här är
en sammanfattning av vår person
uppgiftspolicy. Den fullständiga policyn
hittar du på bondensel.se/villkor.
Rättslig grund
Vi samlar in och behandlar dina
personuppgifter för att kunna ingå
och fullgöra avtalet med dig.
Ändamål
Dina personuppgifter kommer att
behandlas av LRF Samköp för att
uppfylla vår del av elavtalet, för
marknadsföring, kundsegmentering
och för att genomföra kund- och
marknadsanalyser, för att kontakta
dig, upprätta statistik samt för att

utvärdera, utveckla och informera om
tjänster och produkter.
Inhämtande av personuppgifter
Utöver de personuppgifter vi inhämtar
från dig och din elleverantör erhåller vi
uppgifter från LRF. Sådana uppgifter
är bland annat namn, personnummer,
uppgift om medlemskap och kontakt
uppgifter.
Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifterna kan komma att
lämnas ut till tredje part om det
följer av lag. LRF Samköp kan även
komma att lämna ut uppgifter till
andra bolag inom LRF-koncernen,
och tjänsteleverantörer för utförande
av uppdrag för vår räkning. LRF
Samköp lämnar bara ut ytterligare
personuppgifter till tredje part om det
är nödvändigt för att du ska kunna

använda en tjänst som du själv angivit
att du vill nyttja. Vi kommer att vidta
lämpliga skyddsåtgärder för att skydda
dina personuppgifter i samband med
sådan överföring, exempelvis genom
att ingå personuppgiftsbiträdesavtal.
Lagringstid
Dina personuppgifter sparas inte under
länge tid än vad som är nödvändigt
eller så länge lag kräver det.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om hur
vi behandlar dina personuppgifter. Du
kan även begära rättelse. Om du har
lämnat samtycke har du alltid rätt att
återkalla samtycket. Om du anser att
behandlingen av dina personuppgifter
sker felaktigt eller i strid med data
skyddsförordningen kan du lämna
klagomål till Datainspektionen.
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