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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elmarknadslagen (588/2013) 88 § som följer:

88 §

Bekräftelse

Om ett elnätsavtal eller elförsäljningsavtal
inte har ingåtts skriftligen, ska distributions-
nätsinnehavaren eller detaljförsäljaren till
slutförbrukaren sända uppgifter om det avtal
som har ingåtts och om de priser och övriga
villkor som ska tillämpas på det (bekräftelse).
Bekräftelsen ska sändas utan dröjsmål och
senast två veckor från den tidpunkt då avtalet
ingicks.

Om avtalet har ingåtts med en konsument
vid hemförsäljning eller distansförsäljning
enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen, ska
bekräftelsen uppfylla de krav på bekräftelse
som anges i 13 § i det kapitlet. På tiden för
sändande av bekräftelse tillämpas då vad som
föreskrivs i den paragrafen.

Avtalet anses ha ingåtts på de villkor som
anges i bekräftelsen, om inte slutförbrukaren
inom den tid för framförande av anmärk-
ningar som nämns i bekräftelsen har medde-
lat sin avtalspart att han anser att bekräftelsen
inte motsvarar avtalet. Tiden för framförande
av anmärkningar ska vara minst tre veckor
från det bekräftelsen sändes. Bestämmelser
om konsumenternas ångerrätt vid hemförsälj-
ning eller distansförsäljning finns i 6 kap. i
konsumentskyddslagen.

Under tiden från det att avtalet har ingåtts
till dess att slutförbrukaren lämnar in en an-
märkning tillämpas avtalsvillkoren enligt be-
kräftelsen, om det inte visas att något annat
har avtalats.

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
På avtal som har ingåtts före ikraftträdan-
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det av denna lag tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2013
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