
Tarifa D1 - Varenie Tarifa D2 - Ohrievanie Tarifa D3 - Kúrenie Tarifa D4 - Maxikúrenie

D1 - D4 Z čoho sa skladá Vaša cena 
plynu

Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, 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).

Tarifa D2 je vhodná pre odberateľov, 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).

Tarifa D3 je vhodná pre odberateľov, 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).

Tarifa D4 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného 
plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v 
tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 

68 575 kWh (približne nad 6 500 m3).

1. Sazdba za odobratý plyn EUR/kWh 0,0299 0,0298 0,0297 0,0324
2. Fixná mesačná sadzba Eur/mesiac 0,00 0,00 0,00 0,00

SPP - D SPP - D SPP - D SPP - D

D1 D2 D3 D4

3. Sazdba za odobratý plyn Eur/kWh 0,0231 0,009 0,008 0,007

4. Fixná mesačná sadzba Eur/mesiac 1,75 4,14 6,35 27,90

5. Sazdba za odobratý plyn Eur/kWh 0,00120 0,00120 0,00120 0,00120

1+3+5 Celková cena za kWh, bez DPH EUR/mes 0,0542 0,0405 0,0389 0,0402
2+4 Celková cena za OM, bez DPH EUR/kwh 1,75 4,14 6,35 27,90

1+3+5 Celková cena za kWh, vrátane DPH EUR/mes 0,0650 0,0486 0,0467 0,0483
2+4 Celková cena za OM, vrátane DPH EUR/kwh 2,10 4,97 7,62 33,48

Ceny distribučnej spoločnosti SPP-D za distribúciu Ceny distribučnej spoločnosti SPP-D za prepravu

1. Cena obchodníka plynu v € za 1 kWh
spotrebovaného plynu 3. Cena SPP-Distribúcia  v € za 1 kWh distribuovaného plynu 5. Cena SPP-Distribúcia v € za 1 kWh prepraveného plynu

2. Cena plynu v € za 1 mesiac dodávky plynu bez
ohľadu na spotrebu 4. Cena SPP-Distribúcia v € za 1 mesiac distribúcie plynu bez

ohľadu na spotrebu
Pre prepočet metrov kubických na kilowathodiny bol 

použitý priemerný koeficient 1m3 = 10,55 KWh

Ceny MAGNA E.A. za dodávku plynu

Za služby súvisiace s distribúciou

Všetky ceny schvaľuje svojimi rozhodnutiami                             
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Cenník pre dodávku plynu domácnostiam spoločnosťou MAGNA E.A. s.r.o., vrátane distribučných a prepravných služieb a 20% DPH, pre rok 2012
Sadzba

Za služby obchodníka za dodávku plynu

Za služby súvisiace s prepravou
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