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AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN SOPIMUSEHDOT

1. Ehtojen soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan Etelä-Savon Energia Oy (ESE) toimittamien kuukausimaksullisten aurinkosähköjärjestelmien
toimitussopimuksissa. Ehtojen mukainen sopimus solmitaan loppukäyttäjän (ostaja) ja ESEn välillä.

2. Sopimuksen kesto ja siirto
Sopimus on voimassa 60 kuukautta sopimuksen allekirjoitusta seuraavan täyden kuukauden alusta lukien.
Ostajalla on oikeus ja velvollisuus siirtää näissä ehdoissa tarkoitettava sopimus kiinteistökaupan yhteydessä kiinteistön ostavalle taholle tai käyttää näiden ehtojen mukaista sopimuksen purkumenettelyä.

3. Hinnat ja laskutus
Kuukausierän suuruus on sovittu yksilöllisessä sopimuksessa. Kuukausimaksu sisältää kaikki järjestelmälaitteista ostajalle aiheutuvat kulut ml. laskutuskulut, eikä laitteista näin ollen veloiteta mitään muita kustannuksia. Kuukausilaskutus ei sisällä järjestelmän asennuskustannuksia.

Kuukausimaksu veloitetaan asiakkaalta sähkölaskun yhteydessä kuukausittain, maksuehdot vastaavat sähkösopimuksen maksuehtoja. Kuukausimaksullista laskutusta voidaan käyttää vain ESEn sähköasiakkaille, muiden sähkönmyyjien
asiakkaille järjestelmiä toimitetaan vain kertamaksullisena. Kertamaksun suuruus saadaan laskemalla sopimusaika
kertaa kuukausimaksun suuruus.

Kuukausilaskutus alkaa välittömästi sopimuksen alkamisesta.

4. Viivästyskorko
Mikäli näiden ehtojen mukaiseen sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville
maksetaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Saatavien perinnästä
vastaa ESEn käyttämä perintätoimisto.

5. Tekninen ratkaisu
Kohteeseen toimitettavan järjestelmän teho on mainittu sopimuksessa. Aurinkosähköjärjestelmä sisältää kaikki järjestelmän sähköntuottoon ja turvallisuuteen välttämättömästi liittyvät komponentit. Tällaisia komponentteja ovat
invertteri, DC-kaapelit, järjestelmän nimellistehoinen aurinkopaneelimäärä, asennustelineet ja turvakytkin.

Järjestelmän asennus toteutetaan asennusehdoissa mainitulla tavalla, asennuksesta tehdään erillinen sopimus.

6. Omistusoikeuden siirtyminen ja hallinta
Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kaikki kuukausierät on maksettu.
Ostaja saa tuotteet hallintaansa välittömästi, kun asennus on suoritettu. Järjestelmä ei ole myyjän toimesta vakuutettu asennuksen valmistumisen jälkeen, vaan ostaja on velvoitettu itse huolehtimaan aurinkosähköjärjestelmän vakuutuksista heti hallintaoikeuden alkaessa.
Ostaja on velvollinen huolehtimaan hallitsemastaan aurinkosähköjärjestelmästä huolto- ja käyttöohjeiden mukaisesti.

7. Sopimuksen purku
Ostaja voi purkaa tämän sopimuksen vain maksamalla jäljellä olevat kuukausierät ESE:lle. ESE voi purkaa sopimuksen
vain, jos ostaja laiminlyö tähän sopimukseen perustuvat velvoitteensa, jolloin jäljellä olevat kuukausierät peritään
ostajalta kertasuorituksena.
Mikäli ostaja purkaa sopimusaikana ESEn kanssa voimassa olevan sähkösopimuksen, on ostaja velvollinen lunastamaan järjestelmän itselleen maksamalla jäljellä olevat kuukausierät.

Mikäli asennuspaikka osoittautuu asennusehtojen epäkelpo asennuspaikka, purkautuu ESEn ja ostajan välinen sopimus. Ostaja on tällöin velvollinen korvaamaan ESE:lle kulukorvausta 10 % sopimushinnasta.

8. Toimitusehdot
Järjestelmän toimitusehdot asennussopimuksessa (Rev.1.0).

9.Takuuehdot
Valmistajien takuuehtojen mukaisesti (takuuehdot liitteenä).

10. Muut sopimusehdot
Näiden ehtojen alaisia sopimuksia tehdään kaksi (2) kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Osapuolet sitoutuvat
pitämään sopimuksen sisällön salaisena siltä osin kuin lainsäädäntö ei velvoita antamaan siitä tietoja.

11. Erimielisyyksien ratkaisu
Näihin ehtoihin liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja jos tämä ei
tuota ratkaisua, niin erimielisyydet ratkaistaan Mikkelin käräjäoikeudessa.

