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Prehľad cien dodávky elektriny pre domácnosti
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Platný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0058/2011/E zo dňa 1. 12. 2010 a platia 
pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých dodávateľom je spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

Sadzba Mesačná platba OM/mesiac VT NT

EUR bez DPH  EUR s DPH EUR bez DPH EUR s DPH EUR bez DPH EUR s DPH 

DD1 0,7000 0,8400 0,0642800 0,0771360  -  -

DD2 0,7000 0,8400 0,0642800 0,0771360  -  -

DD3 0,7000 0,8400 0,0882000 0,1058400 0,0434000 0,0520800

DD4 0,7000 0,8400 0,0798000 0,0957600 0,0388200 0,0465840

DD5 0,7000 0,8400 0,1560500 0,1872600 0,0567300 0,0680760

DD6 0,7000 0,8400 0,1560500 0,1872600 0,0597300 0,0716760

DD7 0,7000 0,8400 0,0899900 0,1079880 0,0478900 0,0574680

DD8 0,7000 0,8400 0,0798100 0,0957720 0,0313800 0,0376560

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.
Úplné znenie cenníka elektriny pre domácnosti nájdete na www.sse.sk. Viac informácií vám radi poskytnú naši pracovníci Zákazníckych služieb na 
telefónnom čísle 0850 111 468 alebo 0906 25 25 25 a v našich Zákazníckych centrách.                          

Sadzba Charakteristika sadzby

DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 182 kWh*.

DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 182 kWh*.

DD3
Vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT, ktorá je spravidla poskytovaná 12 hodín 
denne, a to od 20.00 hod. do 8.00 hod. nepretržite.

DD4
Vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti NT, najmä pre akumulačný ohrev vody, NT je spravidla 
poskytovaná 8 hodín denne.

DD5
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je 
spravidla poskytovaná 20 hodín denne. Nie je možné použiť ju na vykurovanie akumulačnými spotrebičmi. 

DD6
Vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom, s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je poskytovaná minimálne 
20 hodín denne (spravidla 22 hodín denne).

DD7 Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod.

DD8
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním (na vykurovanie bude používané akumulačné zariadenie 
s príkonom najmenej 6 kW), elektrickým akumulačným ohrevom vody a s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je 
spravidla poskytovaná 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne.

 VT - časové pásmo platnosti vysokej tarify (vysoká tarifa); NT - časové pásmo platnosti nízkej tarify (nízka tarifa)
Pre priznanie sadzieb DD5, DD6 a DD8 je potrebné predložiť Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške od predmetných elektrických obvodov.
* vzťahuje sa na koncové ceny elektriny pre rok 2011

Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
tel.: 0850 111 468
mobil: 0906 25 25 25 
fax: 041/519 2595 
e-mail: domacnosti@sse.sk 
www.sse.sk



Návratka pre nahlásenie bankového účtu pre zasielanie preplatkov za elektrinu

Meno a priezvisko:   ..................................................................................................... ČOM (číslo odberného miesta):  ................................................

Bankový účet:   .....................................................................................................  /  ............................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................. Tel. kontakt:  .............................................................................

Podpis:  ......................................................................................................................................................................................................................................

(Vyplnenú návratku nám zašlite na adresu Stredoslovenská energetika, a. s., Zákaznícke služby, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina alebo nám údaje  
z návratky zašlite e-mailom na adresu domacnosti@sse.sk.)

WebSSErvis
Všetky informácie o Vašom odbernom 
mieste, zmluvných údajoch, faktú-
rach, zálohových platbách a spotrebe 
elektriny. Navyše možnosť aktivácie  
ďalších služieb. Jednoducho, prehľad-
ne a vždy, keď potrebujete. Viac infor-
mácií o službe WebSSErvis nájdete na 
www.sse.sk/websservis.

E-faktúra
Dostávajte faktúru za elektrinu skôr 
a pohodlnejšie do Vašej e-mailo-
vej schránky, čím navyše prispejete 
k ochrane životného prostredia. Služ-
bu si aktivujte cez WebSSErvis alebo 
na telefónnych číslach 0850 111 468, 
0906 25 25 25.

WebKontakty
Chcete dostávať informácie o pláno-
vaných odstávkach elektriny vopred? 
Aktivujte si vo WebSSErvise službu 
WebKontakty a uveďte kontaktné 
údaje (e-mail, mobilné číslo pre za-
sielanie sms správ), prostredníctvom 
ktorých Vás budeme o odstávkach in-
formovať.

Nahláste nám bankový účet pre zasielanie preplatkov
Získajte preplatky za elektrinu skôr a navyše si ich nemusíte nikam chodiť vyberať a čakať v dlhých radoch. Nahláste nám 
Váš bankový účet, na ktorý Vám môžeme preplatky zasielať. V prípade nedoplatkov a zálohových platieb sa nič nemení, 
spôsob platby ostane rovnaký ako ste si určili vo Vašej zmluve o dodávke elektriny.
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Komunikujte s nami z pohodlia Vášho domova cez internet kedykoľvek potrebujete! 
Ponúkame Vám bezplatné elektronické služby, ktoré Vám ušetria čas.

Ponúkame Vám riešenie v podobe je-
diného certifikovaného systému elek-
troakumulačnej kotolne na Slovensku, 
s ktorým môžete dosiahnuť až 40% 
úsporu nákladov a užívať si pohodlie 
elektrického vykurovania. Vy môžete 
v noci pokojne spať, kým elektroaku-
mulačný kotol ELAK celú noc pracuje 
a využíva tzv. nočný prúd, kedy je cena 
elektriny najnižšia. Kotol ELAK dokáže 
túto energiu uskladniť v zaizolovanej 
nádrži a využívať počas celého dňa. 
Okrem elektriny dokáže využiť aj teplo 

Staviate dom? Rekonštruujete? Alebo rozmýšľate ako vykurovať úsporne a zároveň pohodlne? 

S elektronickou faktúrou môžete mať elektrinu na celý rok zadarmo!
Každý*, kto si do 9. 12. 2011 aktivuje službu E-faktúra cez WebSSErvis, bude automaticky zaradený do žrebovania o skvelú 

cenu – elektrinu na celý rok zadarmo!

* Súťaž je platná len pre domácnosti. Viac informácií a štatút súťaže nájdete na www.sse.sk.
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naakumulované zo solárneho kolek-
tora, krbu alebo pece na pevné palivo, 
čím dosiahnete ďalšie zníženie nákla-
dov na vykurovanie. 
Viac informácií o akumulačnom vy-
kurovaní a novinke ELAK získate na 
kontaktných miestach SSE alebo  
www.akumulacnevykurovanie.sk, 
www.elak.sk. Využite zákaznícku lin-
ku ELAK - 0905 797 916, kde Vám špe-
cialisti z oblasti vykurovania na požia-
danie vypracujú individuálnu ponuku 
vykurovacieho systému ELAK.

Nezaťažujte sa hromadou účtov
Ak chcete mať istotu, že Vaša platba za elektrinu bude uhradená vždy načas, zriaďte si inkasný príkaz a užívajte si jeho výhody:

Spoľahlivosť   – platby sú realizované načas, automaticky a bezchybne

Bezstarostnosť  – nemusíte nikam chodiť a venovať pozornosť a čas pravidelným úhradám

Bezpečnosť  – priebeh inkasa si riadite a kontrolujete sami

Efektívnosť  – prípadné preplatky zašleme priamo na Váš účet a dostanete ich skôr ako preplatky zasielané v hotovosti

Hrajte s inkasom o energetické balíčky!

Každý mesiac odmeníme 20 zákazníkov, ktorí si zriadia inkaso na uhrádzanie platieb za elektrinu, energeticky úspornými  
balíčkami. Viac informácií o inkase a štatút súťaže nájdete na www.sse.sk/inkaso. 


