BORGÅ ENERGIS EGEN SOLPANEL, PRIS OCH VILLKOR
SOLKRAFTVERKET I MÄKELÄNKANGAS, BESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BORGÅ ENERGIS PRODUKT EGEN
SOLPANEL – PRIS OCH VILLKOR EFTER 1.7.2016
Borgå Energis Egen solpanel hyrs ut till Borgå Energis elavtalskunder. Om kunden inte har tecknat elavtal med Borgå
Energi, kommer man separat överens om ett avtal. Avtalet om panelhyrning och hyrans belopp är i kraft tillsvidare. Avtalet
kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Priserna innehåller moms och följer den offentliga taxa som för tillfället är
i kraft.

EGEN SOLPANEL
Kund som hyr Egen solpanel, krediteras för den el som panelen har producerat, räknat per timme enligt produktion och
gällande pris (Nord Pool Spot) vid respektive tidpunkt. Varje panel har en nominell effekt på 260 W. Solpanelens effekt
varierar enligt väderförhållanden. Den uppskattade årsproduktionen per panel uppgår till cirka 250 kWh. Egen solpanelens
pris är 3,90 € / mån inklusive mervärdesskatt 24 % (3,15 € / mån moms 0 %). Ersättningen för den producerade elen är
utan mervärdesskatt.
Solpanelerna och alla maskiner, anläggningar och system i anslutning till solkraftverket ägs av Borgå Energi Ab.
Bolaget har rätt att ändra den månadsavgift som debiteras för produkten Egen solpanel, om produktionsanläggningens
kostnadsstruktur avviker från uppskattningen. Eventuella prisändringar meddelas kunden i god tid och kunden har rätt att
säga upp avtalet inom normal uppsägningstid.

LEVERANSTID OCH FAKTURERING
Fakturering av månadshyran för Egen solpanel och kreditering utgående från produktionen sker i samband med
fakturering av kundens gällande elavtal.

BEGRÄNSNINGAR
Borgå Energi har rätt att begränsa antalet Egen solpanel-paneler till fem (5) paneler per kund.

ÅNGERRÄTT ENLIGT KONSUMENTSKKYDDSLAGEN
Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den
dag då avtalet ingicks. För att utöva ångerrätten ska kunden skicka ett entydigt meddelande (namn, personnummer,
adress, telefonnummer och e-postadress) om sitt beslut att frånträda avtalet (till exempel per post eller e-post).
För att tidsfristen för ångerrätten ska uppfyllas, räcker det att kunden avsänder sitt meddelande om utnyttjande av
ångerrätten innan ångerrättsfristen har gått ut.
Om elavtalet eller elöverföringsavtalet med Borgå Energi-bolagen upphör, upphör också detta avtal enligt samma
tidtabell.

VERKAN AV UTÖVAD ÅNGERRÄTT
Avtalet förfaller då Borgå Energi har mottagit meddelandet om ångrande.

ÖVRIGA VILLKOR
På Borgå Energis produkt Egen solpanel tillämpas Borgå Energi-bolagens elförsäljnings- och elleveransvillkor samt
nättjänstvillkor till tillämpliga delar.
http://www.porvoonenergia.fi/sv/el/avtalsvillkor
Borgå Energi har rätt att kontrollera kundens kredituppgifter i Suomen Asiakastieto Oy:s register.
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