Bonus S-Power
Výkup přebytků elektřiny vyrobené fotovoltaickou
elektrárnou pro domácnost

Bonus S-POWER je doplňkový produkt k dodávce elektřiny umožňující zákazníkovi typu domácnost,
který má nebo si ve svém odběrném místě nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky
pro provoz bez licence, získat odměnu za dodávku přebytků do sítě. Tato odměna je z daňového
hlediska považována za ostatní příjem a zákazník je povinen ji zdanit.

Podmínky

Produktové podmínky platné od 1. 1. 2018

1.

Bonus S~POWER je určen stávajícím i novým zákazníkům společnosti X Energie typu
domácnost, kteří mají v daném odběrném místě (dále jen OPM) uzavřenou smlouvu
na dodávku elektřiny a v témže OPM mají nebo si nainstalují fotovoltaickou elektrárnu
splňující podmínky pro provoz bez licence.

2.

OPM je osazeno průběhovým měřením spotřeby i dodávky elektřiny do distribuční sítě.

3.

Výkup elektřiny lze zahájit nejdříve současně se zahájením dodávky elektřiny od
společnosti X Energie. Výkup elektřiny je ukončen okamžikem ukončení dodávky
elektřiny od společnosti X Energie bez ohledu na to, co k ukončení dodávky vedlo.

4.

Bonus S~POWER může zákazník využívat v kombinaci se všemi produktovými řadami na
dodávku elektřiny.

5.

Výkupní cena se vypočítá jako součet součinů hodinových množství vyrobené a do
distribuční soustavy dodané elektřiny za vyúčtovací období vynásobené hodinovou
cenou na krátkodobém denním trhu. Ceny dodávky na krátkodobém denním trhu
jsou k dispozici na adrese www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Ceny
jsou uváděny v eurech. Pro přepočet na české koruny se použijí denní kurzy ČNB
střed, jež jsou k dispozici na téže adrese.

6.

Cena za službu výkupu elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku činí 300 Kč/
MWh bez DPH (363 Kč včetně DPH). Při splnění předem daných podmínek bude
zákazník osvobozen od placení služby výkupu elektřiny.

Dodavatel: X Energie, s.r.o., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ 24817872, DIČ CZ24817872, Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 177081

