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Cenník taríf poskytovaných spoločnosťou BCF, s.r.o. 
účinnosť od 20.07.2011 

 
 
 

Druhy taríf 
 
 

Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov v kategórii Domácnosti sa uplatňujú tieto druhy 
taríf: 
 
D1 Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. 

Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov je od 0 do 2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m³ vrátane). 

D2 Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody 
(menšie rodinné domy aj na vykurovanie). Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 110 kWh do 17 935 kWh 
vrátane, (približne od 200 do 1 700 m³ vrátane). 

D3 Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie 
v domácnosti. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov je od 17 935 kWh do 68 575  kWh vrátane, (približne od 1 700 
do 6 500 m³ vrátane). 

D4 Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. 
Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 
kWh (približne nad 6 500 m3) 

 
 
 
 

Druh tarify Fi á esač á sadz a elko  

(FMSD + FMSO) 

Sadz a odo ratý pl  elko  

(SOPD + SOPP + SOPO) 

 €/mesiac Sk/mesiac €/kWh Sk/kWh 

D1 1,7600 53,022 0,0537 1,6178 

D2 4,1500 125,02 0,0400 1,2050 

D3 6,4600 194,61 0,0384 1,1568 

D4 20,4900 617,28 0,0407 1,2261 

Pozn.: Sadzby v Sk majú len informatívny charakter, pri prepočte cien do Sk bol použitý konverzný kurz 1€ = 
30,126 Sk. 

 
  
Ceny sú uvedené bez DPH. 
 
 
  


