
Annet

Nettleie

Herav
mva
Mvafritt

Strømforbruk Dato

Dato

Dato

Pris

Pris

Pris

Mengde

Mengde

Mengde

863,56
- 2 347,50

Sum kr

Sum kr

Sum kr

Kraftleverandør
LOS AS
Tlfnr. 38608500

Net t ei er
Agder Energi Nett AS
Orgnr. NO982974011MVA

Vi gjør oppmerksom på at Kredinor vil
følge opp kravet dersom faktura ikke
blir betalt i tide. Ved for sen betaling
blir 9,25 % rente p.a. lagt til
Ved purring er gebyret kr 35

Ved annen betalingsmåte enn vedlagt
giro, oppgi KID-nummer:
007899700104241

KID for tegning av avtalegiro:
007899700100017
eFaktura-referanse : 0078997001

Forventet årsforbruk er 18774 kWh/år

Varedeklarasjonstrømforbruk
Kunder som ikke kjøper strøm med
opprinnelsesgaranti, vil ha en
forbruksmiks som fordeler seg på ulike
energikilder. Forbruksmiksen i Norge
blir utarbeidet av NVE. Les mer på
www.los.no.

Gratis ENØK-råd Enova: 800 49 003

Elsertifikater
www.nve.no

Varedeklarasjon
www.nve.no/varedeklarasjon
Avtalevilkår samt særvilkår er oppdatert
pr. 15.09.20. Se www.los.no

Elklagenemnda
Privatkunder har adgang til å klage til
Elklagenemnda dersom konflikter ikke
lar seg løse direkte med oss.
Se www.elklagenemnda.no eller
kontakt oss for mer informasjon.

 
Kraftpriser
Du kan sammenligne kraftpriser på
Forbrukerrådets internettsider, se
www.strompris.no

Flytting/nytt målepunkt:

Ved flytting følger strømavtalen deg som
kunde til ny adresse.
Det samme gjelder hvis du får et nytt
målepunkt i tillegg til eksisterende.
LOS innhenter nødvendig informasjon fra
netteier for å registrere avtale på ny
adresse/nytt målepunkt.

Fakturadetaljer

Fakturagebyr

Sum Annet

Spotpris
Spotpris fastbeløp

Sum 

07. 09. 22

Din strømavtale er LOS Spotpris 49

01.08.22 - 01.09.22
01.09.22 - 01.10.22

EnergileddDag 01.08.22-01.09.22
EnergileddNatt 01.08.22-01.09.22
Kapasitetstrinn 2-5 kWh/h 01.08.22 - 01.09.22
Strømstøtte fra Staten 01.08.22-01.09.22

Sum Nettleie

553,60 øre/kWh
49,00 Kr/mnd

52,51 øre/kWh 
42,51 øre/kWh 
315,00 Kr/mnd 

364,49 øre/kWh

69,00 Kr/stk 1,00 stk

644,05
kWh 1,00
Mnd

455,45 kWh 
188,60 kWh 
1,00 Mnd
- 644,05 kWh

3 565,43 
49, 00

3 614,43

239, 16
80, 18

315, 00
- 2 347,50

- 1 713,16

69, 00

69, 00

2/2

Å betale kr 1 970,27

Fakturaforklaring

 

Strømforbruk
Under strømforbruk ser du hvor mye strøm du har brukt forrige måned i antall
kilowattimer ganget med snittpris for måneden. Med spotpris betaler du time
for time, men for å unngå altfor mange fakturalinjer har vi satt din snittpris for
hele måneden, inkludert påslaget på din strømavtale. Strømavtalens fastbeløp
er spesifisert på egen linje. 

Strømprisen svinger gjennom døgnet og dersom du flytter strømforbruk til
billigere strømtimer - vil dette gi deg en lavere strømregning. Du kan følge med
på strømprisen time for time i LOS-appen. 

Nettleie
Dersom LOS  har gjennomfakturering med din netteier, kan du se hva du betaler
i nettleie. 

Den består av energileddet som har ulik pris på dag og natt og kapasitetsleddet
som regnes ut basert på hvor mye strøm du bruker samtidig i løpet av en time.
Prisen på kapasitetsleddet tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste
klokketimene fordelt på tre ulike døgn i løpet av måneden. 

Strømkompensasjon: strømstøtte fra staten
Her ser du hvor mye du har fått tilbake i strømstøtte fra staten. Strømstøtten
trekkes fra totalen på fakturaen. Strømforbruk + nettleie - strømstøtte =
totalsum på din faktura. 

Tilleggsprodukter
Dersom du har tilleggsprodukter, som for eksempel LOS forutsigbar, vil
dette komme på egen fakturalinje. 
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