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Säätele sähkönkäyttöäsi ja vaikuta sähkölaskuusi
Korpela TuntiSpot - käytä sähköä halvempien tuntien aikana
Korpela TuntiSpot on sähkösopimus, jossa sähkön hinta määräytyy joka tunti
sähköpörssissä. TuntiSpot -tuote sopii asiakkaalle, joka pystyy säätelemään
sähkönkäyttöään ja on valmis seuraamaan sähköpörssin hintoja. Sähkönkäytön
kohdentaminen halvempien tuntien aikaan synnyttää säästöjä.

Hinnan muodostuminen
Tuntikohtainen energiahinta muodostuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool
Spot) laskemasta Suomen aluehinnasta. Hintaan lisätään Korpelan Energian
välityspalkkio sekä mahdollinen kuukausittain laskutettava perusmaksu. Kaikkiin
hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Hinnan seuranta
Tuntikohtaiset arvonlisäverottomat hinnat ovat nähtävissä pohjoismaisen
sähköpörssin sivuilla (www.nordpoolspot.com). Suomen aluehinnat löytyvät
klikkaamalla ”FI” ja sen jälkeen ”Hourly”. Hinnat ilmoitetaan Keski-Euroopan
ajassa, joka on Suomen aikaa tunnin jäljessä. Seuraavan päivän tuntikohtaiset
hinnat ovat näkyvissä klo 14:00.
Esimerkkilaskelma yhden tunnin kustannuksesta (sis. ALV 24 %):
> Kulutus: 5 kWh
> Suomen aluehinta: 4,79 snt/kWh
> Korpelan välityspalkkio: 0,30 snt/kWh
Tunnin kustannus on: (4,79 snt/kWh + 0,30 snt/kWh) * 5 kWh = 25,45 snt

Korpela KuukausiSpot - hyödyt joka kuukausi vaihtuvasta
sähkönhinnasta
Korpela KuukausiSpot on sähkösopimus, jossa sähkön hinta määräytyy joka
kuukausi sähköpörssissä. KuukausiSpot-tuote sopii asiakkaalle, jolla ei ole
mahdollisuutta ohjata tunneittain sähkönkulutusta, mutta joka kuitenkin haluaa
nauttia markkinahintaisesta sähköstä.

Hinnan muodostuminen
Kuukausikohtainen energiahinta muodostuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord
Pool Spot) laskemasta Suomen aluehinnasta. Hintaan lisätään Korpelan Energian
välityspalkkio sekä mahdollinen kuukausittain laskutettava perusmaksu. Kaikkiin
hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Hinnan seuranta
Kuukausikohtaiset arvonlisäverottomat hinnat ovat nähtävissä pohjoismaisen
sähköpörssin sivuilla (www.nordpoolspot.com). Suomen aluehinnat löytyvät
klikkaamalla ”FI” ja sen jälkeen ”Monthly”. Hinnat ilmoitetaan kuukauden
päättyessä.
Esimerkkilaskelma yhden kuukauden kustannuksesta (sis. ALV 24 %):
> Kulutus: 1 500 kWh
> Suomen hinta-alueen KuukausiSpot hinta: 3,80 snt/kWh
> Perusmaksu: 1,50 €/kk
> Välityspalkkio: 0,37 snt/kWh
Kuukauden kustannus on: ((3,80 snt/kWh + 0,37 snt/kWh)*1 500 kWh)/100 +
1,50 € = 64,05 €

Älypuhelimiin (Android, iPhone ja Windows Phone, Windows) voi ladata Fingridin tarjoaman maksuttoman tuntihintamobiilisovelluksen, jolla sähkönhinnan seuraaminen on vaivaton.

Pörssisähkösopimuksessa huomioitavaa
Spot-sähkötuote edellyttää, että käyttöpaikalla on tuntiluettava mittari, joka mittaa ja
rekisteröi sähkönkäytön tunneittain.
Laskutusrytmin ollessa 2 tai 3 kuukautta, sähkölaskulla näkyy laskutusjakson mukainen
keskihinta. Spot-tuotteen kuukausi- ja tuntikohtaisia hintoja ei eritellä sähkölaskulla.
Pörssisähkösopimus reagoi hintamuutoksiin välittömästi, muissa tuotteissa se tapahtuu
viiveellä. Hyödyt hinnan laskuista, mutta myös hinnan nousun riski on hyvä tiedostaa.
Sähkönmyyjällä ei ole velvollisuutta solmia uutta pörssisähkö sopimusta samalle
asiakkaalle, eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisestä pörssisähkö
sopimusjaksosta on kulunut vähemmän kuin 12 kk.

Korpelan Energia Oy
Sähkönmyyntimme antaa mielellään lisätietoja ja auttaa sopivan sähkönmyyntituotteen
valinnassa. Palvelemme arkisin klo 8-16 numerossa 06 874 7340 tai sähköpostitse
osoitteesta: sahkonmyynti@korpelanvoima.fi

