
Cenník pre domácnosti na rok 2011

 BYT 1  pre odber menej ako 1252 kWh ročne  € bez DPH € s DPH  
 
 cena určená vašim  mesačný poplatok za odberné miesto  0.700000 0.840000  
 dodávateľom  AC energia cena za za 1 kWh elektrickej energie  0.057300 0.068760

 cena určená štátom pevný distribučný poplatok za odberné miesto  1.331100 1.597320

 URSO  distribučné poplatky za 1 kWh   0,078022 0,093626

 výsledná suma stála mesačná platba za odberné miesto  2,031100 2,437320

 pre zákazníka výsledná platba za 1kWh elektrickej energie  0,135322 0,162386

 BYT 2  pre odber viac ako 1252 kWh ročne  € bez DPH € s DPH 

 cena určená vašim  mesačný poplatok za odberné miesto  0.700000 0.840000  
 dodávateľom  AC energia cena za za 1 kWh elektrickej energie  0.057300 0.068760

 cena určená štátom pevný distribučný poplatok za odberné miesto  4,246600 5.095920

 URSO  distribučné poplatky za 1 kWh   0,050845 0,061014

 výsledná suma stála mesačná platba za odberné miesto  4,946600 5,935920

 pre zákazníka výsledná platba za 1kWh elektrickej energie  0,108145 0,129774

 DOM 3  rodinné domy, byty Nízky Tarif 8 hodín denne  € bez DPH € s DPH

 cena určená vašim  mesačný poplatok za odberné miesto  0.700000 0.840000  
 dodávateľom  AC energia cena za za 1 kWh el. energie Vysoký tarif  0.064500 0.077400

   cena za za 1 kWh el. energie Nízky tarif  0.055500 0.066600

 cena určená štátom pevný distribučný poplatok za odberné miesto  8,702900 10.443480

 URSO  distribučné poplatky za 1 kWh   0,051421 0,061705

 výsledná suma stála mesačná platba za odberné miesto  9,402900 11,283480

 pre zákazníka výsledná platba za 1kWh el. energie Vysoký tarif  0,115921 0,139105

   výsledná platba za 1kWh el. energie Nízky tarif  0,106921 0,128305

 DOM 4  rodinné domy, byty Nízky Tarif 8 hodín denne  € bez DPH € s DPH

 cena určená vašim  mesačný poplatok za odberné miesto  0.700000 0.840000  
 dodávateľom  AC energia cena za za 1 kWh el. energie Vysoký tarif  0.081400 0.097680

   cena za za 1 kWh el. energie Nízky tarif  0.055600 0.066720

 cena určená štátom pevný distribučný poplatok za odberné miesto  podľa ističa
 URSO  distribučné poplatky za 1 kWh   0,041914 0,050297

 
 výsledná suma  výsledná platba za 1kWh el. energie Vysoký tarif  0,123314 0,147977

 pre zákazníka výsledná platba za 1kWh el. energie Nízky tarif  0,097514 0,117017  
             stála platba za istič a OM 3x25A (1x25A)  11,685500 14,022600

       3x32A  14,761400 17,713680

       3x50A  22,670900 27,205080

       3x63A  28,383400 34,060080 

       3x160A  71,006900 85,208280

 DOM 5  rodinné domy, byty Nízky Tarif 20  hodín denne  € bez DPH € s DPH

 cena určená vašim  mesačný poplatok za odberné miesto  0.700000 0.840000  
 dodávateľom  AC energia cena za za 1 kWh el. energie Vysoký tarif  0.110700 0.132840

   cena za za 1 kWh el. energie Nízky tarif  0.053200 0.063840

 cena určená štátom pevný distribučný poplatok za odberné miesto  podľa ističa
 URSO  distribučné poplatky za 1 kWh   0,041637 0,049964

 
 výsledná suma  výsledná platba za 1kWh el. energie Vysoký tarif  0,152337 0,182804

 pre zákazníka výsledná platba za 1kWh el. energie Nízky tarif  0,094837 0,113804  
             stála platba za istič a OM 3x25A (1x25A)  14,434500 17,321400

       3x32A  18,280200 21,936240 

       3x50A  28,169100 33,802900 

       3x63A  35,311000 42,3732 00

       3x160A  88,601000 106,321200

AC energia, s.r.o., Koceľova 17/a
Tel.: 0915 253 134

Štátom garantovaná bezpečnosť dodávok elektriny!
Štát každému odberateľovi na základe nariadenia vlády číslo 317/2007 Zb. §14 garantuje zabezpečenie dodá-

vok v plnom rozsahu. Ak sa rozhodnete pre zmenu z doterajšieho dodávateľa elektriny za alternatívneho,
tak aj v prípade  jeho neočakávaných problémov, neostanete bez elektriny.
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mail: info@acenergia.sk
www.acenergia.sk
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