
1.   Baggrund 

1.1  GlobalEnergi er en betegnelse for en løbende donation til 
Klimafonden (cvr-nr. 333 938 73) knyttet til forbruget  
af et elprodukt fra Andel Energi A/S.

1.2  For både privat- og erhvervskunder gælder det, at 
henholdsvis Standardvilkår for salg af el – Privat, og 
Standardvilkår for salg af el – Erhverv finder anvendelse. 
Nærværende vilkår gælder således kun for de særlige 
aspekter, der gælder ved tilvalg af GlobalEnergi, og er 
supplerende til ovennævnte standardvilkår. 

1.3   Både privatkunder og erhvervskunder omtales nedenfor 
som ”Kunden”.

2.   Gaveforpligtelse til Klimafonden

2.1  Ved indgåelse af aftale om køb af et elprodukt med 
tilvalg af GlobalEnergi, accepterer Kunden at give en 
løbende donation til Klimafonden på et fastsat antal øre 
(DKK) pr. kWh el, som Kunden aftager, og som nærmere 
fremgår af enten ordrebekræftelsen eller aftalen, som 
Kunden indgår med Andel Energi A/S.

2.2  Ordrebekræftelsen eller aftalen med Kunden i dens 
helhed, som nærværende vilkår er en integreret del af, 
fungerer samtidig som et gavebrev til Klimafonden.

2.3  Donationen til Klimafonden er juridisk bindende for 
Kunden og gælder lige så længe, som Kunden aftager 
et el  produkt fra Andel Energi A/S. Gaveforpligtelsen 
fort sætter således, selv om Kunden skifter elprodukt, 
medmindre Kunden opsiger donationen, hvilket skal ske  
med en måneds varsel til udgangen af en måned.

2.4   Donationen skal tilgå Klimafonden som grundkapital, som 
Klimafonden efterfølgende kan disponere over i over ens-
stemmelse med fondens vedtægter. 

2.5   Donationen opkræves af Andel Energi A/S på Klima-
fondens vegne og overføres direkte til Klimafonden.

3.   Klimafonden og dens virke

3.1  Klimafonden er en uafhængig fond, der er stiftet af  
Andel Holding A/S på baggrund af ”Branchedeklarering 
af el-produkter med klimavalg” af januar 2011.

3.2  Klimafonden har til formål at investere modtagne  
dona tioner i vedvarende energianlæg (VE-anlæg).  
Det er hen  sigten, at klimaeffekten af bidragsydernes 
elforbrug neutraliseres 1:1 ved produktion og afsætning 
af samme mængde el (kWh), som Kunden har forbrugt,  
i løbet af VE- an  læg genes levetid. 

3.3   Klimafonden er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde 
og fondsmyndighedens tilsyn. Fonden har en uafhængig 
bestyrelse, og bortset fra betalinger i almindelig sam-
handel kan fondens midler aldrig gå tilbage til noget 
selskab i Andel-koncernen.

3.4   Mere information om Klimafonden og dens vedtægter 
findes på fondens hjemmeside: www.klimafonden.dk.

4.   Information om anvendelse af donationer

4.1   Andel Energi A/S informerer på vegne af Klimafonden 
løbende på hjemmesiden andelenergi.dk om den ag gre-
gerede udligning af Kundernes forbrug, om Klima fondens 
administrationsomkostninger, om sammen hængen 
mellem donationerne, investeringerne og den faktiske 
elproduktion samt om overførsler af donationer  
til Klimafonden og gennemførelse af investeringer.

4.2   Information om anvendelse af donationerne vil desuden  
blive tilsendt de donerende Kunder én gang årligt. 

5.   Ændringer i kontraktperioden

5.1   Energipriser, tilskudssatser og andre rammevilkår kan 
ændre sig således, at en regulering af donationen – eller 
fordelingen af donationen mellem grundkapital og frie 
midler – kan blive nødvendig. I så fald vil Andel Energi A/S

 på vegne af Klimafonden varsle nye vilkår via din  
 selvbetjening.
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