Fortum Yritys Aktiivi sopimusehdot
Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla. Toimitettava
sähköenergiamäärä tuotetaan Fortum Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteereiden mukaisesti. Fortum
Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteerit ovat julkisesti luettavissa osoitteessa
www.fortum.fi/yrityssahkonalkupera

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy irtisanomisen tai purkamisen seurauksena. Irtisanomisaika on kuusi
kuukautta molempien osapuolien osalta. Asiakas tekee irtisanomisen sähköpostilla osoitteeseen
sahko.yritys@fortum.com.
Mikäli Fortum joutuu purkamaan sopimuksen asiakkaasta johtuvasta syystä ennen sopimusajan päättymistä,
Fortumilla on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista kustannuksista ja tappioista.

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Kaikkien Yritys Aktiivi -asiakkaiden käyttöpaikkoihin toimitettava sähkö hankitaan yhteiseen hankintasalkkuun.
Hankintasalkun ennustetun toimitusmäärän hinta suojataan etukäteen.
Asiakkaan kuukausittainen sopimushinta muodostuu hankintasalkkuun kyseiselle ajanjaksolle etukäteen
tehtyjen hintasuojausten arvosta sekä salkun yli- ja alisuojatun osuuden Suomen alueen Nord Poolin Spothinnan mukaisesta arvosta. Hintasuojausten sekä yli- ja alisuojatun osuuden Spot-hinnan arvo lasketaan
kuukausittaiseksi keskihinnaksi koko salkun toteutuneen toimitusvolyymin perusteella. Keskihintaan sisältyy
lisäksi kalenterikuukausittain voimassa olevat Fortumin muuttuvat sähkönhankintakustannukset.
Hintasuojausperiaatteesta saa lisätietoa internet-sivuiltamme www.fortum.fi/yritysasiakkaat.
Käyrämittauskohteiden vuosiennuste jaetaan tyyppikäyrä 3 avulla tuntienergioiksi hintasuojausten sekä Spot hankinnan toteuttamiseksi sekä salkun kuukausittaisen energiahinnan laskennassa.
Edellä kuvatun mukaisesti laskettuun kuukauden keskihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio
(c/kWh). Lisäksi veloitetaan käyttöpaikkakohtainen perusmaksu (€/kk), joka kattaa mm. mittaustietojen
käsittelykustannukset.
Kuukausittaisen keskihinnan laskenta toteutetaan toimituskuukautta seuraavan kuukauden alussa. Laskentaajankohtana mahdollisesti puuttuvia mittaustietoja vastaavan toimitusmäärän vaikutus keskihintaan lasketaan
kuun lopussa. Mahdollisen hintaeron vaikutus siirretään otettavaksi huomioon seuraavan kuukauden
laskutushintaa laskettaessa.
Kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio ja perusmaksu ovat nähtävissä internetosoitteessa
www.fortum.fi/yritysasiakkaat.

1

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin
huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden
vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.
Sähkönmyyjä voi muuttaa sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia, sopimusehtoja tai hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle kuusi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum varaa
oikeuden ilmoittaa näistä muutoksista ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä, toissijaisesti ilmoitus
voidaan lähettää asiakkaan laskutusosoitteeseen.
Kuukausittaiset energianhinnat, Spot-hinta sekä Fortumin sähkönhankintakustannukset ovat muuttuvia eivätkä
niiden muutokset ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen.

4 MUUT EHDOT
Tämä sopimus on tarkoitettu yritysasiakkaalle, jonka käyttöpaikkojen yhteenlaskettu vuosittainen
sähkönkulutus on korkeintaan 10 GWh. Mikäli asiakkaan sähkönkulutus ylittää kulutusrajan, Fortum pidättää
oikeuden purkaa sopimus.
Tähän sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja sen jälkeen Fortumin yrityssopimusten
sähkönmyyntiehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja
(Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2014 ja STE 2019).
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