Bonus S-Power s efektem virtuální baterie – podmínky používání produktu
Pokud máte domácí fotovoltaickou elektrárnu, která splňuje podmínky pro provoz bez licence,
produkt Bonus S-Power vám umožní v každé hodině dodávat přebytky vyrobené elektřiny do sítě za
nejlepší možnou cenu. Po skončení měsíce se vám vydělané peníze objeví jako bonus na vyúčtování
dodávky elektřiny.

Bližší informace
1. Bonus S-POWER je určený pro stávající i nové zákazníky Bohemia Energy, X-Energie, Comfort
Energy, Europe Easy Energy (pod obchodním názvem E-Výkup), kteří mají domácí
fotovoltaickou elektránu splňující podmínky pro provoz bez licence, a kteří mají v odběrném
místě, kde se elektrárna nachází, uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny.
2. Bonus S-POWER můžete začít využívat, jakmile začnete odebírat elektřinu od výše uvedených
dodavatelů. Pokud od nich elektřinu přestanete odebírat, ztrácíte nárok i na využívání
produktu Bonus S-POWER.
3. Pokud je ve vašem odběrném místě nainstalovaná FVE, pak je vždy použit speciální
elektroměr. Ten dokáže změřit v každé hodině skutečný odběr ze sítě a skutečnou dodávku
do sítě. Této vlastnosti využívá produkt Bonus S-POWER. Přesně sleduje, kolik energie jste do
sítě v dané hodině dodali a k této dodávce vám přiřadí aktuálně nejlepší možnou tržní cenu
výkupu.
4. Se službou Bonus S-POWER přeměňujete přebytečnou elektřinu na peníze v reálném čase za
skutečnou tržní cenu. Přesně víte, zda a jak moc vaše elektřina energetické soustavě pomáhá.
Platí, že čím více soustava vaši elektřinu potřebuje, tím vyšší je cena, kterou za ni dostanete.
Peníze se vám ukládají na vašem zákaznickém účtu. Po skončení měsíce je uvidíte na faktuře
jako bonus. Tento bonus je z daňového hlediska považován za ostatní příjem a zákazník je
povinen tento příjem zdanit
5. Na trhu se cena elektřiny pro aktuální a další den stanovuje pro každou hodinu zvlášť. Je
závislá na skutečné nabídce a poptávce. Nejvyšší cena energie je v energetických špičkách,
kdy je potřeba energie vysoká. Naopak v momentu, kdy je spotřeba energie nízká, je výkupní
cena nejnižší. Aktuální ceny silové elektřiny na trhu najdete na adrese http://www.otecr.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. Bonus S-POWER můžete využívat v kombinaci se všemi produktovými řadami na dodávku
elektřiny od Bohemia Energy, X-Energie, Comfort Energy a Europe Easy Energy.
7. Pro klienty, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu od S-POWER, je Bonus S-POWER zdarma po
dobu dvou let. Následně se uplatní standardní podmínky pro tuto službu. Cena je stanovena
na základě skutečně dodané elektřiny do sítě. Cena za službu výkupu elektřiny a převzetí
odpovědnosti za odchylku činí 300 Kč/MWh bez DPH (363 Kč včetně DPH).
8. Množství dodané energie do sítě není omezeno.

