PRODUKTOVÉ PODMÍNKY

Podrobná specifikace produktu je rozdělena do deseti bodů tak, aby vysvětlila jednotlivé vlastnosti detailně a maximálně transparentně. Vedle
práv a povinností stanovených ve Smlouvě týkajících se dodávek elektřiny jsou součástí smluvního vztahu také tyto produktové podmínky,
které upravují práva a povinnosti související se službou eBaterie, která se týká provozu výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW
ze strany Zákazníka.

Zákazník prohlašuje, že v odběrném místě specifikovaném ve Smlouvě provozuje výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW (dále rovněž
Mikrozdroj), která je propojena s distribuční soustavou a splňuje podmínky provozu výrobny elektřiny dle příslušných norem, zejména vyhlášky ERÚ
č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

1.

SPECIFIKACE MIKROZDROJE A SOUVISEJÍCÍCH PODMÍNEK:
Rezervovaný výkon Mikrozdroje:

kWp

Jednotková cena za výkon Mikrozdroje:

Kč/1kWp bez DPH;

Kč/1kWp s DPH

Poplatek za služby eBaterie:

Kč/měsíc bez DPH;

Kč/měsíc s DPH

2.

Zákazník se zavazuje bezodkladně informovat Dodavatele o změně rezervovaného výkonu, odpojení Mikrozdroje či o jiných změnách parametrů
Mikrozdroje. V případě nenahlášení navýšení rezervovaného výkonu Mikrozdroje je Dodavatel oprávněn zpětně dopočíst výši Poplatku za služby
eBaterie (viz odst. 8 těchto produktových podmínek) ke dni skutečného navýšení rezervovaného výkonu.

3.

Zákazník převádí veškerou elektřinu dodanou z Mikrozdroje do distribuční soustavy (dále rovněž Přetok) na Dodavatele, a to v rámci dále ujednaného
systému služeb eBaterie.

4.

Dodavatel se oproti tomu v rámci systému služeb eBaterie zavazuje:
a) přetok od Zákazníka přebírat,
b) převzít odpovědnost za odchylku za Zákazníka v rozsahu celého Přetoku a
c) poskytovat Zákazníkovi za dále sjednaných podmínek slevový bonus (dále také Bonus eBaterie).

5.

Bonus eBaterie je poskytován vždy za daný kalendářní měsíc a jeho výše se vypočte jako násobek:
a) množství elektřiny převzaté Dodavatelem od Zákazníka do systému eBaterie v daném kalendářním měsíci a
b) jednotkové ceny silové elektřiny účtované Zákazníkovi dle Smlouvy za dodávku elektřiny v tomtéž kalendářním měsíci.

6.

Bonus eBaterie bude Zákazníkovi poskytován ve formě slevy z ceny za dodávku silové elektřiny uskutečněné dle Smlouvy pro Zákazníka v daném
kalendářním měsíci. Pokud bude v daném měsíci výše Bonusu eBaterie přesahovat cenu dodávky silové elektřiny Zákazníkovi, část Bonusu eBaterie,
o kterou tento bonus převyšuje cenu dodávky silové elektřiny, se do dalších měsíců účinnosti Smlouvy nepřenáší, ani se Zákazníkovi nevyplácí
a ani jiným způsobem se nezohlední vůči jiným položkám ceny či plateb sjednaných ve Smlouvě. (jako např. stálý měsíční plat, daň z elektřiny,
regulované platby za dopravu elektřiny apod.).

7.

Cena souvisejících služeb v elektroenergetice a další regulované složky ceny související s dodávkami elektřiny Zákazníkovi, daň z elektřiny a další
položky ceny za dodanou elektřinu, které jsou ujednány či předepsány nad rámec ceny za dodávku silové elektřiny, budou Zákazníkovi vyúčtovány
v plné výši odvozené od celkového množství elektřiny dodané Zákazníkovi podle Smlouvy.

8.

Za využití služby systému eBaterie se Zákazník zavazuje Dodavateli hradit poplatek za administraci systému eBaterie (dále rovněž Poplatek za
služby eBaterie), jehož výše se stanovuje sazbou 			
Kč/1 kWp rezervovaného výkonu Mikrozdroje. Dodavatel bude Poplatek
za služby eBaterie účtovat Zákazníkovi spolu s vyúčtováním dodávek elektřiny. Sleva vyplývající z Bonus eBaterie se na Poplatek za služby
eBaterie nepoužije.

9.

Služby systému eBaterie jsou sjednány na dobu trvání závazku dle Smlouvy.

10.

Před koncem závazku dle Smlouvy právní vztahy ze služeb systému eBaterie zanikají:
a) kalendářním měsícem, v němž došlo k odpojení Mikrozdroje či k jiné skutečnosti, jež vylučuje využití služby eBaterie; nároky na zaplacení
Poplatku za služby eBaterie však v tomto případě zanikají teprve počínaje kalendářním měsícem následujícím po doručení písemného oznámení
Zákazníka o skutečnosti vylučující další využití služeb systému eBaterie, nebo
b) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, nebo
c) písemnou výpovědí bez uvedení důvodů učiněnou jednou ze smluvních stran s výpovědní lhůtou ke konci kalendářního měsíce nejblíže
následujícího po doručení výpovědi Smlouvy, nebo
d) písemným odstoupením učiněným jednou ze smluvních stran s účinky do budoucna z důvodu podstatného porušení podmínek služby eBaterie
druhou smluvní stranou; odstoupení je účinné ke dni doručení druhé smluvní straně.

Takovéto ukončení služeb systému eBaterie se nijak nedotýká platnosti a účinnosti Smlouvy.
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