ELEKTŘINA PRO SOLÁRY
KOMU JE PRODUKT ELEKTŘINA PRO SOLÁRY URČEN?
Elektřina pro soláry je určena všem zákazníkům, kteří provozují výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW (dle § 28 odst. 5 zákona
č. 458/2000 Sb.), jež je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná
výrobna elektřiny, a mají uzavřenou smlouvu o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny dle vyhl. 16/2016 § 3.
NA JAK DLOUHO SE SMLOUVA UZAVÍRÁ?
Smlouva pro tento produkt se sjednává na 3 roky, přičemž tato doba začíná zahájením dodávky nebo změnou produktu.
CO SE STANE SE SMLOUVOU PO UPLYNUTÍ 3 LET?
Po každém uplynutí doby trvání smlouvy dojde k jejími automatickému prodloužení, a to vždy o další tři roky. Při každém prodloužení smlouvy
se stanoví nová cena silové elektřiny (tj. obchodní část ceny), a to podle ceníku platného ke dni prodloužení.
KOLIK ZAPLATÍM ZA VYUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU?
Ceny Elektřiny pro soláry se řídí samostatným ceníkem silové elektřiny. Aktuálně platná cena je garantována na 3 roky od účinnosti smlouvy,
cena se vám tedy během trvání smlouvy nezmění.
NABÍZÍ PRODUKT ELEKTŘINA PRO SOLÁRY SLEVU NA ELEKTŘINU?
Ano, produkt Elektřina pro soláry je zajímavý tím, že vám za vaši vyrobenou, ale nespotřebovanou elektřinu, kterou dodáte do distribuční sítě,
vypočte „slevu z provozu výrobny elektřiny provozované bez licence ERÚ“, kterou vám zohledníme ve faktuře za dodávku elektřiny.
Sleva bude vypočtena dle vzorce: sleva = [OD × (K × P)] ,
kde platí: P = cena za dodávku silové elektřiny zákazníkovi,
K = 40 %,
OD = objem elektřiny dodané zákazníkem do distribuční sítě, maximálně však objem elektřiny spotřebovaný v odběrném místě.
JE MOŽNÉ BĚHEM TRVÁNÍ SMLOUVY PŘEJÍT NA JINÝ PRODUKT?
Ano, možné to je, ale tento produkt je svým charakterem unikátní. S žádným jiným produktem nezískáte slevu za vaši vyrobenou
ale nespotřebovanou elektřinu. Podmínkou pro přiznání tohoto produktu je instalace výrobny elektřiny s výkonem do 10 kW.
Pokud splnění této podmínky během doby trvání smlouvy pomine, dojde ke změně produktu na Elektřinu na dobu neurčitou.
HROZÍ MI V PŘÍPADĚ PŘEDČASNÉHO VYPOVĚZENÍ SMLOUVY NĚJAKÁ POKUTA?
Ano, bude vám účtována pokuta dle všeobecných obchodních podmínek.
V ČEM JE TENTO PRODUKT ODLIŠNÝ OD KONKURENCE?
Tento produkt je zatím na trhu jediný, který nabízí slevu vypočtenou z elektřiny skutečně dodané do distribuční sítě. Jiné společnosti případné
dodávky do distribuční sítě neřeší.
ČEZ Prodej, a.s., nabízí možnost převzít starost a odpovědnost za nespotřebovanou elektřinu a případnou odchylku na sebe, a navíc zákazníkovi
vyplatí „slevu z provozu výrobny elektřiny provozované bez licence ERÚ“.
KDE ZJISTÍM MNOŽSTVÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DODANÉ DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ?
Při instalaci výrobny elektřiny do 10 kW vám bude stávající elektroměr vyměněn za obousměrný, který bude zaznamenávat hodinové hodnoty
vaší výroby. Návod je součástí instalace.
JAK BUDE PROBÍHAT FAKTURACE?
Fakturace bude standardně roční, ale odečty vašeho odběrného místa budou probíhat každý měsíc.
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