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Ehdot
Lumme Energia Oy ostaa asiakkaan tuotantokäyttöpaikassa paikalliseen jakeluverkkoon syöttämän sähköenergian.
Tuotantolaitteiston nimellisteho voi olla enintään 100 kVA.
Asiakkaan tulee ilmoittaa Lumme Energia Oy:lle tuotantolaitteiston muutoksista.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa
jommankumman sopimusosapuolen toimesta kahden viikon
irtisanomisajalla.
Lumme Energia Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja
-hintoja sekä palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa.
Sähkön mittaus tapahtuu paikallisen jakeluverkkoyhtiön omistamalla ja huoltamalla tuntimittauslaitteistolla, jolla mitataan
asiakkaan Lumme Energia Oy:lle toimittama sähköenergian
määrä. Mittauksen kustannukset paikallinen jakeluverkkoyhtiö
perii asiakkaalta.
Lumme Energia Oy ostaa sähköenergian asiakkaalta Nord
Pool -sähköpörssin Suomen hinta-alueen energiapainotetulla
spot-tuntihinnalla vähennettynä marginaalilla. Toteutuneita spot-hintoja voi tarkastella Nord Poolin sivuilta: www.
nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/FI/.
Jos asiakas on arvonlisäverovelvollinen, lisätään hyvitykseen
sähköenergiasta kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Lumme Energia Oy hyvittää myydyn sähköenergian arvon
samalla sähkölaskulla kuin kulutusta laskutetaan. Jos tämä
ei ole mahdollista, käytetään hyvityslaskua. Sopimuksen
päättyessä Lumme Energia Oy hyvittää myydyn sähköener
gian arvon asiakkaalle loppulaskulla kuuden viikon kuluessa

Lumme Energia Oy

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 MIKKELI

sopimuksen päättymisestä. Hyvityksestä vähennetään aina
kyseisen hyvitysjakson kuukausimaksut.
Jos hyvitysjakson kuukausimaksut ovat suuremmat kuin myydystä sähköenergiasta saatu hyvitys, asiakas maksaa näiden
erotuksen Lumme Energia Oy:lle. Jos hyvitys on kuukausimaksujen vähennyksen jälkeen alle 10 euroa,
siirretään hyvitys maksettavaksi seuraavalle sähkölaskulle.
Jos asiakas irtisanoo sopimuksen ja hyvitys on kuukausimaksujen vähennyksen jälkeen alle 10 euroa, ei hyvitystä makseta.
Lumme Energia Oy hoitaa tasevastuun ja -ilmoitukset asiak
kaan puolesta. Sähkön alkuperä on asiakkaan omaisuutta.
Asiakas vastaa verotukseen liittyvistä ilmoitustarpeistaan ja
mahdollisesti syntyvistä veroseuraamuksistaan.
Lumme Energia Oy ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä
tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus asiakkaalle aiheuttaa.
Asiakkaan on ostettava kulutuskäyttöpaikkaan, johon tuotanto on liitetty, sähköenergia Lumme Energia Oy:ltä. Kyseisen sopimuksen päättyessä päättyy pientuotantosopimus
samana päivänä.
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman
molempien osapuolien suostumusta. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti
Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Hyvitys verkkoon syötetystä
sähköenergiasta
Suomen spot-tuntihinta marginaali:
0,3 snt/kWh (alv 24 %)

Kuukausimaksu

0,00 €/kk (alv 24 %)
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