SPOTON PLUSS
Dette er et spesialtilbud til deg som allerede har installert, eller som
planlegger å installere solcelleanlegg for egen produksjon av strøm.
Forutsetning er at solcelleanlegget som er installert knyttes til
strømnettet via kundens egen måler og at vi får tilgang til å lese av
løpende totalproduksjon fra solcelleanlegget og overskuddsproduksjon som sendes tilbake i nettet. Du får tilgang til egen
kundeweb som viser din produksjon, eget bruk og hvor mye du selger
av solstrømmen din.

Vi kjøper strømmen din
Vi tilbyr Kr. 1,- pr. kWh overskuddsproduksjon for de første 5000 kWh pr.
år som produseres i ditt eget anlegg og som returneres tilbake i nettet.
Årlig overskuddsproduksjon ut over 5.000 kWh kjøper vi av deg for
gjeldende spotpris (timepris) i ditt område.

Bli din egen
strømprodusent!
Vi leverer også komplette, nettverkstilknyttede solcelleanlegg
sammen med våre med våre
utvalgte partnere. Du kan enkelt bli
din egen strømprodusent.

Du får en fordelaktig og garantert grønn strømavtale
For strømmen du bruker fra nettet, tilbyr vi ‘’SpotOn Pluss’’, dvs en
grønn strømavtale med garantert fornybar energi, til innkjøpspris +
4,49 øre pr. kWh inkl el-sertifikat (grønt sertifikat), og mva.
Fastbeløp pr. måned kr. 39,Produksjon og forbruk avregnes time for time. Overskuddskraft
kommer som fratrekk på faktura.

Vi ordner alt
Bestill avtalen SpotOn Pluss, og vi
ordner alt med ditt nettselskap. Vi
trenger å vite din anleggsadresse
og målernummer/målepunktid.
Hvis du ikke er kunde hos
Ustekveikja Energi fra før tar du
kontakt med vårt kundesenter via
post@ustekveikja.no eller telefon
32 08 70 00 så sender vi deg det du
trenger.

Forutsetninger
Hvis du allerede har solcelleanlegget installert må dette være
knyttet til strømnettet via din
nettleverandør med AMS måler
eller egen 4-kvadrantmåler.
Installatørmelding fra godkjent
elektriker for anlegget må være
sendt inn til nettselskapet.
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