Määräaikaisten tuotteiden
hinnasto 10.1.2018

Myymme sähköä kaikkialle Suomeen
Hinnaston hinnat ovat asiakkaille, joiden sähkönkulutus on korkeintaan 100 000 kWh/vuosi
ja pääsulakkeiden koko enintään 3*63 A. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
Kausisähkössä ja Aikasähkössä noudatetaan paikallisen jakeluverkkoyhtiön vuodenaikaja kellonaikamäärittelyjä.
Asiakkaat, joiden sähkönkulutus on yli 100 000 kWh/vuosi, voivat pyytää tarjousta sähkönmyynnistämme puh. 06 874 7340 tai sähköpostilla sahkonmyynti@korpelanvoima.fi

Yleissähkö
Yleissähkö soveltuu asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on tasaista vuorokauden ympäri
vuodenajasta riippumatta.

Kausisähkö
Kausisähkö soveltuu asiakkaille, jotka käyttävät paljon sähköä myös kesällä ja talviöisin.
Verkko Korpelan jakeluverkon alueella talvipäivällä tarkoitetaan 1.11.-31.3.
maanantaista lauantaihin klo 7-22 välistä aikaa. Muulla ajalla tarkoitetaan 1.11.-31.3.
maanantaista lauantaihin klo 22-7 välistä aikaa, sunnuntait sekä 1.4.-31.10. välisenä
aikana vuorokauden jokaista tuntia.

Aikasähkö
Aikasähkö soveltuu asiakkaille, jotka käyttävät vuodenajasta riippumatta paljon
sähköä yöaikaan.
Verkko Korpelan jakeluverkon alueella päiväajalla tarkoitetaan maanantaista
sunnuntaihin klo 7-22 välistä aikaa ja yöajalla maanantaista sunnuntaihin klo 22-7 välistä
aikaa.

Määräaikaiset hinnat 10.1.2018 alkaen

1-vuotinen määräaikainen
sopimus, hinnat 31.3.2019 saakka

2-vuotinen määräaikainen
sopimus, hinnat 31.3.2020 saakka

Yleissähkö

Yleissähkö

Sähköenergia
Perusmaksu

4,49 snt/kWh
0,98 €/kk

5,26 snt/kWh
4,03 snt/kWh
1,24 €/kk

Aikasähkö
Päivä energia
Yö energia
Perusmaksu

4,55 snt/kWh
0,98 €/kk

Kausisähkö

Kausisähkö
Talvipäivä energia
Muu aika energia
Perusmaksu

Sähköenergia
Perusmaksu

Talvipäivä energia
Muu aika energia
Perusmaksu

5,31 snt/kWh
4,08 snt/kWh
1,24 €/kk

Aikasähkö
4,96 snt/kWh
3,84 snt/kWh
1,24 €/kk

Päivä energia
Yö energia
Perusmaksu

5,01 snt/kWh
3,88 snt/kWh
1,24 €/kk

Laskutus- ja perintäpalvelut
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ellei toisin mainita.

Asiakaskohtainen pieni selvitystyö
Erillinen selvitystyö (esim. sähkömaksuista, -kulutuksesta)
Mittarin luentalasku/lukemalasku asiakkaan pyynnöstä
Laskukopio
Koontilaskutus

13,00 €
45,00 €/tunti
25,00 €
2,00 €/kpl
45,00 €/tunti

Maksumuistutuksen lähettäminen
Asiakaskohtainen katkaisuilmoitus
Kirjallinen maksusuunnitelma asiakkaalle

5,00 € (ALV 0 %)
10,00 € (ALV 0 %)
30,00 €

Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen.
Energiantoimituksessa perintätoimenpiteenä suoritetusta sähkön katkaisusta ja
jälleenkytkennästä veloitetaan paikallisen jakeluverkonhaltijan toimenpidemaksut.
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