SÄHKÖTARJOUS
YRITYKSILLE
Tarjoamme Teille kahta erilaista Nordic Green Energyn sähkösopimustuotetta:
Sopimusvaihtoehto 1. on määräaikainen ja koostuu perusmaksusta sekä energiamaksusta.

• Sopimusjakso 24kk energianhinta: 10,09 senttiä / kWh
• Sopimusjakso 36kk energianhinta: 9,88 senttiä / kWh
• Perusmaksu: 3,99€ / kk
• Määräaikainen

Sopimusvaihtoehto 2. on toistaiseksi voimassa oleva spot-sopimus, joka koostuu perusmaksusta, pörssin markkinahinnasta sekä sähkönmyyjän marginaalista.
• Spot + marginaali 0,239 senttiä / kWh
• Perusmaksu: 4,99€ / kk
• Sopimusjakso toistaiseksi voimassa oleva
• Spot-sopimus sisältää vaihto-oikeuden veloituksetta kiinteähintaiseen sopimukseen milloin vain. Tarjoushinta on aina verkkosivuillamme näkyvä hinta.
Molemmissa vaihtoehdoissa laskutusväli yksi kuukausi ja laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen kulutuksen mukaan. Paikallinen sähköverkkoyhtiö vastaa sähkönsiirrosta. Verkkoyhtiön on toimitettava sähköä yhtäläisin hinnoin ja ehdoin myyjästä riippumatta. Nordic Green Energy hoitaa kaikki energiantoimittajan vaihdokseen liittyvät toimenpiteet asiakkaan puolesta. Kaikki hinnat alv 0 %. Hinnat sisältävät vain sähköenergian. Hinnat eivät sisällä sähkönsiirtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa saa käyttöönsä maksutta NGE:n
Oma Virta-verkkopalvelun.

Tässä muutamia Yrityssähkön tyytyväisiä asiakkaita:
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SOPIMUSVAIHTOEHTO 1. Kiinteät hinnat Nordic Green Energyn yritysasiakkaiden yksilölliset sopimusehdot

1. Sopimuksen syntyminen: Tämä sähkösopimus on laadittu asiakkaan ja sähkönmyyjän Nordic Green Energy:n (jäljempänä NGE) välillä. Asiakkaan ja NGE:n välinen sopimus tehdään näiden ehtojen, hinnastoin, valitun tuotteen esitteen ja
sähkön tilauslomakkeen mukaisesti. Sopimus syntyy kun asiakas on hyväksynyt NGE:n tekemän tarjouksen. Tarjous voidaan hyväksyä kirjallisesti tai sähköisesti.
2. NGE sitoutuu tämän sopimuksen voimassaolon ajan myymään asiakkaan kulloinkin tarvitseman määrän sähköä kuhunkin sopimuksen tekohetkellä sovittuun käyttöpaikkaan. Asiakas voi halutessaan lisätä sopimuksen piiriin uusia käyttöpaikkoja ilmoittamalla niiden tiedot NGE:lle viimeistään 21 päivää ennen toivottua sähkönmyynnin aloituspäivää. NGE pidättää
oikeuden tarkistaa lisätyn käyttöpaikan hinnoittelun lisäyshetken hintatilanteen mukaan. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan
myös poistuvat käyttöpaikat. Myyjä ei vastaa virheistä tai viivästyksistä sähkönmyynnissä, mikäli asiakas ei ole toiminut
tämän sopimuskohdan mukaisesti.
3. Sähkönkulutuksen mittaus ja laskutus: Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Sähkön
mittaustapa määräytyy asiakkaan verkkoyhtiön käytännön mukaisesti, ellei muusta ole sovittu. NGE käyttää laskutuksessaan verkkoyhtiöltä saamiaan kulutuslukemia (tuntimittaus tai mittarilukemalaskutus) tai verkkoyhtiön ilmoittamaa vuosikulutusarviota jaettuna laskutuskuukausille (arviolaskutus) tai näiden puuttuessa NGE:n omaa arviota. Sähkön siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut laskuttaa paikallinen verkkoyhtiö. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä
tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.
Lasku toimitetaan asiakkaan valitseman laskutustavan mukaisesti. Mikäli kertynyt lasku on alle 50 euroa (sis. ALV 24%),
tullaan summa siirtämään seuraavan kuukauden laskutukseen, paitsi sähköpostilaskutuksessa laskutusrajana on 5 euroa
(sis. ALV 24%). Laskun maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. NGE:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa lisättynä kuudella (6) prosenttiyksiköllä myöhästyneestä maksusuorituksesta laskun eräpäivästä lukien sekä
muut mahdolliset viivästyksen aiheuttamat kulut kuten muistutus ja perintäkulut.
NGE laskuttaa muut palvelut kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan, joka on nähtävillä NGE:n internetsivuilla osoitteessa www.nordicgreen.fi
4. Luottotietojen tarkistaminen sekä vakuus tai ennakkomaksu: NGE:llä on sopimusta tehtäessä sekä sopimuksen voimassa olessa oikeus tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus sekä oikeus vaatia asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu
myyntisopimukseen perustuvien saataviensa turvaamiseksi, mikäli asiakkaan luottokelpoisuudessa ilmenee NGE:n arvion mukaan maksuvalmiusriski tai asiakas on laiminlyönyt tähän sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan. NGE
määrittää vakuuden tai ennakkomaksun suuruuden siten, että se kattaa asiakkaan tähän myyntisopimukseen liittyvän
luottotappioriskin. Jos vakuutta tai ennakkomaksua ei makseta NGE:n asettamaan määräpäivään mennessä, on NGE:llä
oikeus sekä katkaista sähköntoimitus asiakkaan käyttöpaikkoihin että purkaa tämä myyntisopimus. NGE:n purettua sopimuksen tästä syystä on asiakas velvollinen maksamaan sähkönkäytöstään purkamiseen asti sopimuksen mukaisesti
sekä NGE:llä on oikeus vaatia asiakkaalta sopimuksen kohdan 6 mukaista korvausta sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä.
Asiakkaan on ilmoitettava viimeistään 3 vuorokauden kuluessa NGE:lle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava NGE:lle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä; mikäli asiakas ei noudata sopimuksen tätä kohtaa, on NGE:llä oikeus katkaista sähköntoimitus asiakkaan käyttöpaikkoihin välittömästi tästä tiedon saatuaan.
5. Sopimuksen muuttaminen: Toistaiseksi voimassa olevan myyntisopimuksen ehtojen muuttaminen NGE:n toimesta on
mahdollista, jos sähkön hankintakustannukset, tasehallintakustannukset, asiakkaan sähkönkäytön profiilikustannuket tai
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sähkön alkuperään liittyvät kustannukset muuttuvat. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun
NGE on ilmoittanut niistä ja niiden perusteista asiakkaalle.
NGE:llä ei ole oikeutta muuttaa määräajaksi tehdyn sopimuksen ehtoja sovitun sähkönmyyntikauden aikana. Ainoat sallittavat muutokset ovat valtiovallan tai viranomaisten sähkön vähittäismyyntiin määräämät veroluonteiset maksut, tai lainsäädännön muutoksista sähkön vähittäismyyntiin aiheutuvat lisäkustannukset sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin kulutus ja
taseenhoitomaksujen muutokset, joita ei sopimuksentekovaiheessa ole voitu ottaa huomioon. Kyseiset muutokset otetaan hinnoittelussa huomioon heti voimaantulosta lukien. Muuten hinnoittelu perustuu asiakkaan sopimuksenteon yhteydessä antamiin sähkönkäytön määrä ja profiilitietoihin. Mikäli tiedot puuttuvat tai asiakkaan tosiasiallinen sähkönkäytön
määrä ja/tai profiili poikkeaa ilmoitetusta, pidättää NGE oikeuden tarkistaa hinnoittelua.
6. Sopimuksen kesto ja päättäminen: Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on puolin ja toisin irtisanottavissa kolmen (3)
kuukauden irtisanomisajalla. Määräaikaisen sopimuksen sähkönmyyntikausi on voimassa sopimuksen mukaisen määräajan. Ellei sopimusta irtisanota määräajan päättymiseen mennessä, jatkuu sopimus toistaiseksi voimassa olevana kulloinkin voimassa olevin yrityssopimusehdoin. Sopimuksen ehdot näkyvät NGE:n internetsivuilla www.nordicgreen.fi. Mikäli asiakas haluaa päättää määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden, on NGE:llä oikeus vaatia asiakkaalta
korvausta, joka vastaa sille ennenaikaisesta sopimuksen päättämisestä koituneita kustannuksia ollen kuitenkin aina vähintään 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta.
NGE:llä on oikeus päättää myyntisopimus välittömästi, jos asiakas on olennaisesti rikkonut myyntisopimukseen perustuvia velvoitteitaan, eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu toimittajan kirjallisesti ilmoittamassa määräajassa. Mikäli sopimus
päätetään tämän kohdan mukaisesti, on asiakas velvollinen maksamaan sähkönkäytöstään purkamiseen asti sopimuksen mukaisesti sekä NGE:llä on oikeus vaatia asiakkaalta korvausta, joka vastaa sille ennenaikaisesta sopimuksen päättämisestä koituneita kustannuksia ollen kuintenkin aina vähintään 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta.
7. Ylivoimainen este ja vastuut: NGE ei ole vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta, eikä korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaiseksi esteeksi luokiteltavan tapahtuman tai olosuhteen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi määritellään tapahtuma tai olosuhde, jonka syntyyn NGE ei vaikuttanut, jonka syntyä NGE ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia NGE ei ole voinut estää.
Ellei tässä sopimuksessa ole erikseen toisin määritelty, ovat osapuolet velvollisia korvaamaan toiselle osapuolelle vain
sellaiset tähän sopimukseen perustuvat välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen sopimuspuolen tahallisuudesta tai tuottamuksellisuudesta. Tällainen vahingonkorvaus on korkeintaan asiakkaan vuosilaskutuksen suuruinen
(ALV 0 %); vuosilaskutuksen ylittäessä 5000 euroa on vahingonkorvaus kuitenkin korkeintaan 5000 euroa. Kumpikaan
osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle sopimuspuolelle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä vahinkoja, ellei niistä
ole erikseen sovittu.
8. Muut ehdot: NGE lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset ensisijaisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja toissijaisesti laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.
NGE:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle varmistaen sähkönmyynnin katkeamaton jatkuminen.
Asiakas voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle NGE:n kirjallisella suostumuksella.
Sopimuksen tekohetkellä sähkön myynnin keskeytyminen johonkin asiakkaan käyttöpaikoista ei aiheuta yleistä turvallisuusriskiä (esim. räjähdysvaara, kaasuvuoto, vahinko ihmisille tai eläinkunnalle, tms.) sähkömarkkinalain määritelmien
mukaisesti. Mikäli tältä osin tapahtuu muutoksia, on asiakkaan ilmoitettava siitä toimittajalle viivytyksettä kirjallisesti.
Osapuolet sitoutuvat pitämään tässä sopimuksessa sopimansa seikat liikesalaisuuksinaan sikäli kuin lainsäädäntö ei
velvoita antamaan siitä tietoja. Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus käyttää tätä sopimussuhdetta referenssinään.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tuotekohtaisia ehtoja sekä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME). Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin näitä ehtoja sitten tuotekohtaisia
ehtoja ja NGE:n hinnastoja ja sen jälkeen SME:a.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten
välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse keskenään sopuun, käsitellään erimielisyydet myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asiakkaiden tietojen suojaaminen ja yksityisyydestä huolehtiminen on meille erittäin tärkeää! Asiakasrekisterin tietojen
suojaamista ja asiakkaiden yksityisyyttä käsittelevän tietosuojaselosteen löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.nordicgreen.fi/tietoameista/tietosuoja/tietosuojaseloste/

SOPIMUS VAIHTOEHTO 2. SPOT-HINTASOPIMUS HINNANKIINNITYSMAHDOLLISUUDELLA
HINNOITTELU (Alv. 0%)
Sähköenergian hinta on vapaasti Suomen kantaverkkoon. Hintaan sisältyy 0,41 €/MWh Fingridin kulutusmaksua. Hintaan ei sisälly paikallisen verkkoyhtiön laskuttamia siirto- ja verkkomaksuja ja sähköveroja. Hinta edellyttää käyttöpaikan tuntimittausta.
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Käyttöpaikkakohtainen ylläpitomaksu sisältäen mm. perusmaksun, järjestelmämaksut, sähkömarkkinoiden
sanoma- ja tietoliikennemaksut ja Online-portaalin on 3,99 €/kuukausi.
HINNANKIINNITYKSET
Asiakkaalle on oikeus tehdä hinnankiinnityksiä toimittajan kulloinkin tarjoamilla hinnoilla. Asiakas voi kiinnittää
hinnan joko kokonaan tai osittain. Kiinnitetyn hinnan osalta noudatetaan kulloinkin sovittua hinnankiinnityshintaa ja kiinnittämättömän hinnan osalta hinnoittelu perustuu SPOT-hintamarginaaliin. Hinnankiinnityksistä sovitaan aina erikseen kirjallisesti (sähköpostihyväksyntä mukaan lukien) hinnankiinnitysmäärän, hinnankiinnityshinnan ja hinnankiinnityskauden osalta.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA SPOT-SOPIMUS SOPIMUSEHDOT
NORDIC GREEN ENERGY - SÄHKÖNMYYNTIEHDOT
1
1.1
2

Sopimuksen ja sähkönmyynnin kesto
Sopimus astuu voimaan kummankin osapuolen allekirjoituksin ja on voimassa sovitun sähkönmyyntikauden mukaisesti.
Toimitus ja käyttöpaikat

2.1

Nordic Green Energy (jäljempänä ”toimittaja”) sitoutuu tässä sopimuksessa sovitun sähkönmyyntikauden ajan myymään asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) kulloinkin tarvitseman määrän sähköä kaikkiin
asiakkaan käyttöpaikkaan jäljempänä määritellyin ehdoin. Asiakas sitoutuu päästämään käyttöpaikkansa sovittuna sähkönmyynnin aloitushetkenä toimittajan sähkönmyynnin piiriin sekä pitämään käyttöpaikkansa sovitun sähkönmyynnin ajan toimittajan sähkönmyynnin piirissä.

2.2

Asiakas toimittaa ennen sähkönmyynnin aloitusta toimittajalle kirjallisesti käyttöpaikkalistan (asiakkaan
nimi, y-tunnus, käyttöpaikan osoite, sähköntoimituksen alkamispäivä, laskutusosoite sekä sähköpostiosoite, johon toimittaja lähettää vahvistusilmoitukset, muutosilmoitukset sekä muut sopimuksen mukaiset ilmoitukset). Toimittaja aloittaa sähkönmyynnin sovittuna ajankohtana käyttöpaikkalistan saatuaan
huomioiden kulloinkin voimassa olevien sähkömarkkinoiden tiedonvaihtostandardien vaatiman kohtuullisen ajan.

2.3

Mikäli asiakas haluaa myöhemmin lisätä uuden käyttöpaikan sähköntoimitukseen, sitoutuu toimittaja
suorittamaan kyseisen lisäyksen kulloinkin voimassa olevien sähkömarkkinoiden tiedonvaihtostandardien mukaisesti kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan on ilmoitettava lisäyksestä (kts. kodassa 2.2 listatut
tiedot) toimittajalle kirjallisesti edellä mainitusti kohtuullisessa ajassa ennen toivottua toimituksen alkamispäivää.

2.4

Asiakkaan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toimittajalle muutoksista kulloinkin voimassa olevassa
käyttöpaikkaluettelossa oleviin tietoihin. Toimittaja ei vastaa virheistä tai viivästyksistä toimituksessa,
jotka johtuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt tämän sopimuskohdan mukaiset velvollisuutensa.

2.5

Toimittaja vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisista yhteydenotoista verkkoyhtiöihin kulloinkin voimassa olevien sähkömarkkinoiden tiedonvaihtostandardien mukaisesti.

3

Laskutus sekä maksuehdot

3.1

Toimittajan laskutus perustuu verkonhaltijan ylläpitämiin ja ilmoittamiin sähkönkäyttötietoihin tai -arvioihin.

3.2

Mikäli käyttöpaikalla on tuntimittauslaitteisto tai muu etäluettava mittauslaitteisto, laskutus perustuu mitattuun sähkönkäyttöön verkkoyhtiön ilmoittamien tietojen mukaisesti. Ellei verkonhaltija tai toimittaja
saa tietoonsa sähkönkäyttötietoja, laskutus perustetaan käyttöpaikan aikaisempaan sähkönkäyttöön
perustuvaan arvioon. Mahdollinen arviolaskutus tasataan verkkoyhtiön ilmoittaman sähkönkäyttötiedon
perusteella viimeistään loppulaskun yhteydessä.

3.3

Laskut toimitetaan postitse, sähköpostitse tai asiakkaan niin pyytäessä sähköisesti (e-lasku) voimassa
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olevan standardin mukaisesti. Sähköisen laskun edellytyksenä on, että asiakas on ilmoittanut toimittajalle kaikki sähköistä laskutusta varten tarvittavat tiedot.
3.4

Asiakkaan käyttämät muut palvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti, joka on nähtävissä toimittajan kotisivuilla www.nordicgreen.fi

3.5

Laskun maksuaika on sovittujen maksuehtojen mukainen. Toimittajalla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa myöhästyneestä maksusuorituksesta laskun eräpäivästä lukien.

4

Luottotiedot, vakuus ja ennakkomaksu

4.1

Toimittajalla on sopimusta tehtäessä sekä sopimuksen voimassa ollessa oikeus tarkistaa asiakkaan
luottokelpoisuus, sekä oikeus vaatia asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saataviensa turvaamiseksi, mikäli asiakkaan luottokelpoisuudessa ilmenee toimittajan arvion
mukaan maksuvalmiusriski, tai asiakas on laiminlyönyt tähän sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan. Toimittaja määrittää vakuuden tai ennakkomaksun suuruuden siten, että se kattaa asiakkaan
tähän myyntisopimukseen liittyvän luottotappioriskin. Jos vakuutta tai ennakkomaksua ei makseta toimittajan asettamaan määräpäivään mennessä, on toimittajalla oikeus sekä katkaista sähköntoimitus
asiakkaan käyttöpaikkoihin että purkaa tämä myyntisopimus. Toimittajan purettua sopimuksen tästä
syystä on asiakas velvollinen maksamaan sähkönkäytöstään purkamiseen asti sopimuksen mukaisesti
sekä toimittajalla on oikeus vaatia asiakkaalta sopimuksen kohdan 6.2 mukaista korvausta sopimuksen
ennenaikaisesta päättämisestä.

4.2

Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä toimittajalle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava
toimittajalle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä. Tässä yhteydessä on toimittajalla oikeus
vaatia asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saataviensa turvaamiseksi kohdassa 4.1 kuvatusti.

5

Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen

5.1

Tämän sopimuksen hintoihin sallittavat muutokset ovat valtiovallan, viranomaisen tai viranomaiseksi
rinnastettavan tahon sähkön vähittäismyyntiin määräämät maksut, tai edellä mainittujen tahojen säätelyn tai lainsäädännön muutoksista sähkön vähittäismyyntiin aiheutuvat lisäkustannukset, sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin kulutus- ja taseenhoitomaksujen muutokset. Lisäksi sähköpörssin ja sähköjohdannaiskauppapaikkojen kaupankäyntikulujen sekä johdannaisselvitysten hinnanmuutokset voivat vaikuttaa sopimuksen hintoihin. Kyseiset muutokset otetaan hinnoittelussa huomioon heti voimaantulosta
lukien ilman erillistä ilmoitusta. Muuten hintojen ja ehtojen muuttaminen toimittajan toimesta on mahdollista mm. sähkön hankintakustannusten, tasehallintakustannusten, asiakkaan sähkönkäytön profiilikustannusten, sähkön alkuperään liittyvien kustannusten tai korkotason noustessa. Muutokset astuvat
voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun toimittaja on kirjallisesti ilmoittanut niistä asiakkaalle.

5.2

Hinta voi lisäksi muuttua hinnankiinnitysten takia, mikäli hankittu hinnankiinnitysten määrä ja todellinen
hintakiinnitetty sähkönkulutuksen osuus poikkeavat toisistaan ja siitä syntyy toimittajalle kustannuksia
hinnankiinnitysten purkamisen tai lisähinnankiinnitysten takia. Tällöin toimittaja korjaa seuraavan sähkönmyyntikuukauden tai -kuukausien hintaa edellä mainitun jo syntyneen ja tulevan kustannusvaikutuksen verran ilman erillistä ilmoitusta tai laskuttaa kustannusvaikutuksen erikseen. Lisäksi hinnankiinnitysten hinnoittelu perustuu asiakkaan tai asiakkaan viitetoimialan historiallisen sähkönkulutuksen aikasarjoihin - toimittajalla on oikeus korjata hintaa ilman erillistä ilmoitusta, mikäli asiakkaan tosiasiallinen
sähkönkulutusprofiili poikkeaa tästä.

6
6.1

Sopimuksen päättäminen
Tämän toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi kumpikin osapuoli irtisanoa päättymään pisimmälle kiinnitetyn hinnankiinnityskauden loppuun; kuitenkin aina vähintään neljän (4) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Tällöin sähkönmyynti jatkuu irtisanomishetkestä pisimmälle kiinnitetyn hinnankiinnityskauden loppuun; kuitenkin aina vähintään neljän (4) kuukauden ajan irtisanomisesta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Käyttöpaikkoihin, jotka jäävät toimittajan myyntiin tämän sopimuksen päätyttyä, ei lähetetä myynnin päättymissanomia, jotta vältetään asiakkaan sähkönmyynnin
katkeaminen sopimuksettomassa tilassa, vaan niihin sovelletaan ilman erillistä ilmoitusta toimittajan
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kulloinkin voimassa olevia toistaiseksi voimassa olevan yrityssopimuksen ehtoja, jotka ovat nähtävissä
www.nordicgreen.fi
6.2
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Toimittajalla on oikeus purkaa myyntisopimus välittömästi, jos asiakas on olennaisesti rikkonut myyntisopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Jos sopimusrikkomus on toimittajan arvion mukaan oikaistavissa, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus vasta, mikäli sopimusrikkomusta ei ole oikaistu toimittajan
kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa. Mikäli sopimus päätetään tämän kohdan mukaisesti, on toimittajalla oikeus vaatia asiakkaalta korvausta, joka vastaa sille ennenaikaisesta sopimuksen
päättämisestä koituneita kustannuksia (mm. hinnankiinnitysten purkukustannukset) sekä sopimussakkona 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta.
Ylivoimainen este ja vastuut

7.1

Toimittaja ei ole vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta eikä korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaiseksi esteeksi luokiteltavan tapahtuman tai olosuhteen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi määritellään tapahtuma tai olosuhde, jonka syntyyn toimittaja ei vaikuttanut, jonka
syntyä toimittaja ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia toimittaja ei ole voinut estää. Ylivoimaisia
esteitä ovat muun muassa sota tai Suomessa toteutettu liikekannallepano, odottamattoman laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky, tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, laajamittaiset tietoliikennekatkokset, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan
yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös edellä mainituista ylivoimaisista esteistä johtuva polttoaineen puute.

7.2

Ellei tässä sopimuksessa ole erikseen määritelty, ovat osapuolet velvollisia korvaamaan toiselle osapuolelle vain sellaiset tähän sopimukseen perustuvat välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen sopimuspuolen tahallisuudesta tai tuottamuksellisuudesta. Kumpikaan osapuoli ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan toiselle sopimuspuolelle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä vahinkoja,
ellei niistä ole sovittu erikseen.

8

Muut ehdot

8.1

Tämän sopimuksen muutokset ovat mahdollisia vain kirjallisesti kummankin osapuolen allekirjoituksin
vahvistettuna. Ellei tässä sopimuksessa ole erikseen määritelty, lähettää toimittaja sopimusta koskevat
ilmoitukset asiakkaalle sähköpostitse tai asiakkaan voimassa olevaan laskutusosoitteeseen. Asiakas
vastaa kyseisten yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

8.2

Asiakas voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle toimittajan kirjallisella suostumuksella. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle varmistaen sähkönmyynnin katkeamaton jatkuminen.

8.3

Sopimuksen tekohetkellä sähkön myynnin keskeytyminen johonkin asiakkaan käyttöpaikoista ei aiheuta turvallisuusriskiä (esim. eläinturvallisuusriski, räjähdysvaara, kaasuvuoto, tms.). Mikäli tältä osin
tapahtuu muutoksia, on asiakkaan ilmoitettava siitä toimittajalle viivytyksettä kirjallisesti.

8.4

Osapuolet sitoutuvat pitämään tässä sopimuksessa sopimansa seikat sekä tämän sopimuksen ja sovitun palvelun tuottamisen osalta käydyt keskustelut ja kirjeenvaihdon liikesalaisuuksinaan sikäli kuin
lainsäädäntö ei velvoita antamaan niistä tietoja. Tämän kohdan rikkominen oikeuttaa sopimuksen kohdan 6.2 mukaiseen menettelyyn.

8.5

Mikäli osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oikeuden
käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen osapuolen oikeuteen käyttää kyseistä oikeutta
myöhemmin niin halutessaan. Mikäli jokin sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää sopimus
muilta osin voimaan ja osapuolet tulkitsevat ja muuttavat pätemätöntä kohtaa siten, että alkuperäisen
ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

8.6

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti Suomessa, Vaasassa, tai
toimittajan näin vaatiessa toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1)
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välimiehestä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä neljäntoista (14) päivän kuluessa välimiesmenettelyn vireille tulosta, välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta.
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