
VILLKOR FÖR ”VÄRVA EN VÄN” 
För att ta del av erbjudandet Värva en Vän gäller fr.o.m. 7 oktober 2019 följande villkor: 
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1. Värva en Vän är ett bonusprogram som är tillgängligt för Fortum Markets Ab:s 
(”Fortum”) befintliga konsumentkunder (”Kund”) och innebär att en Kund som värvar 
en ny elhandelskund (”Vän”) till Fortum erhåller en bonus. Även den värvade Vännen 
erhåller en bonus av Fortum. 
 

2. För att Vännen och Kunden ska kunna erhålla sina bonusar ska Vännen på 
Kundens rekommendation ingå ett eget Rörligt Elpris Flex elavtal med Fortum i 
enlighet med Fortums Allmänna och Särskilda avtalsvillkor för konsument 
(https://www.fortum.se/privat/elavtal/avtalsvillkor). Därtill måste Vännen även vara 
nätabonnent hos nätleverantören för den aktuella leveransadressen och Vännen får inte 
ha varit kund hos Fortum under de senaste 12 månaderna. 
 

3. Fortum förbehåller sig rätten att ensidigt ändra och definiera vilket elavtal som 
Vännen ska ingå med Fortum för att bonusbeloppet ska utbetalas. Fortum förbehåller 
sig även rätten att inte betala ut bonus till Kund och Vän samt retroaktivt kräva 
återbetalning av Kund ifall Vännen inte ingår elavtal med Fortum. 
 

4. Ifall villkoren för Värva en Vän uppfylls erhåller Kunden och Vännen/Vännerna 
bonus enligt följande schema: 
Antal nya elhandelskunder Bonus till Kund (kr/Vän) Bonus till Vän (kr) 

1 500 500 

2 500 500 

3 600 500 

4 600 500 

> 4 700 500 

För den första och andra Vännen som Kunden värvar får Kunden 500 kr i bonus/Vän. 
För den tredje och fjärde Vännen får Kunden 600 kr i bonus/Vän. För den femte och 
därpå följande Vänner får Kunden 700 kr i bonus/Vän. Bonusbeloppen är inklusive 
moms. 

Bonusen till Kunden och Vännen betalas ut i form av avdrag på närmast efterföljande 
faktura efter att elavtalet har ingåtts med Vännen och hens ångerrätt har löpt ut. 
Avdraget görs på den del av fakturan som avser kostnad för elhandel. Om kostnaden för 
elhandel aktuell fakturaperiod är lägre än bonusen dras den innestående bonusen av på 
Kundens eller Vännens efterföljande faktura (gällande elhandelsdelen). Vid 
upphörande av elavtal krediterar Fortum inte innestående bonusar till Kund eller Vän. 

5. Utöver bonusarna till Kund och Vän donerar Fortum dessutom för varje ny 
värvad Vän 200 kr till välgörande ändamål enligt kriterierna angivna i punkt 2 i dessa 
villkor. Mera information om detta ändamål finns tillgängligt på 
https://theoceancleanup.com/. 
 

6. Fortum förbehåller sig rätten att ensidigt justera ovan nämnda bonusbelopp 
samt till vilket välgörande ändamål donationen sker. Fortum förbehåller sig även rätten 
att ensidigt ändra och återkalla Värva en Vän erbjudandet. Ifall villkoren för Värva en 
Vän ändras utbetalas bonusar i enlighet med vad som gällde när Kund och Vän tog del 
av det aktuella erbjudandet. Ifall Värva en Vän återkallas utbetalar Fortum endast 
bonusar som beviljats innan erbjudandet återkallades. 
 

7. Kunden eller Vännen kan inte kombinera bonusen som fås av Värva en Vän med 
andra typer av kampanjer eller rabatter som erbjuds av Fortum. 
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