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cenník plynu  
ČeZ SlOVenSkO, s. r. o.
produktový rad „Comfort“ | cenník „A“ a „B“ | 

účinnosť od 1. 1. 2014

Produkty ČEZ Slovensko, s. r. o.

M1 – Mini

Produkt vhodný pre odberné miesta s minimálnym odberom plynu 
s ročnou spotrebou do 2 110 kWh vrátane (približne do 200 m3).

M2 – Vykurovanie

Produkt vhodný pre odberné miesta s nízkym odberom plynu 
s ročnou spotrebou nad 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane 
(približne 200–1 700 m3).

M3 – Vykurovanie +

Produkt vhodný pre odberné miesta so stredne veľkým odberom 
plynu s ročnou spotrebou nad 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane 
(približne 1 700–6 500 m3).

M4 – Vykurovanie ++

Produkt vhodný pre odberné miesta s veľkým odberom plynu 
s ročnou spotrebou nad 68 575 kWh do 633 000 kWh vrátane 
(približne nad 6 500 m3).

SKUPINA ČEZ

Zákaznícka linka ČEZ Slovensko  
0850 888 444 | v pracovných dňoch 8.00–18.00

Korešpondenčná adresa  
ČEZ Slovensko, s. r. o. 
P. O. BOX 8, 814 99 Bratislava 1
e-mail cez@cez.sk | internet www.cez.sk



ProduKt 2014

produktový rad 
Comfort cenníky 
„A“ a „B“

ročný odber 
v mieste 
spotreby 
[kWh/rok]

celková konečná cena

stála platba  
za OM

[€/mesiac]

variabilná  
časť  

[€/MWh]

M1  
Mini

od  
0 kWh  
do  
2 110 kWh*

2,86 62,80

(3,43) (75,36)

M2   
Vykurovanie

nad  
2 110 kWh  
do  
17 935 kWh*

5,35 48,80

(6,42) (58,56)

M3  
Vykurovanie +

nad  
17 935 kWh  
do  
68 575 kWh*

7,93 47,20

(9,52) (56,64)

M4 
Vykurovanie ++

nad  
68 575 kWh  
do   
633 000 kWh*

32,00 46,30

(38,40) (55,56)

*) vrátane
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produktový rad „Comfort“ |  
podniky a organizácie nad 100 MWh | účinnosť od 1. 1. 2014

Podmienky produktového radu Comfort

Cena plynu pre rok 2014 sa riadi podmienkami produktového radu 
Comfort, a to podľa tohto cenníka.

Pri použití produktového radu Comfort je cena dodávky plynu pre 
Zákazníka stanovená v prvých dvanástich mesiacoch účinnosti 
Zmluvy cenníkom „A” Dodávateľa, po uplynutí 12 mesiacov účin-
nosti Zmluvy sa cena dodávky plynu stanovuje pre zvyšný priebeh 
zmluvného vzťahu podľa Zmluvy podľa cenníka „B” Dodávateľa, 
pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak.

Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s plynom v Sloven-
skej republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort, a to 
ustanoveným spôsobom. Túto zmenu podmienok produktového 
radu Comfort sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť 
Zákazníkovi.

Pre všetky produkty platí

Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre Zákazníkov 
vystavuje Dodávateľ vo forme Dohody o platbách – platobného ka-
lendára. Vyúčtovanie skutočnej spotreby plynu prebieha raz ročne 
na základe odpočtu skutočnej spotreby.

Uvedené ceny nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná 
podľa platných právnych predpisov. Ceny s DPH slúžia na informa-
tívne účely.

Poznámky a vysvetlivky

podmienkou výberu príslušného produktu je priznaná zodpoveda-
júca distribučná sadzba | cenník produktov obsahuje regulované 
ceny za dopravu plynu stanovené príslušnými cenovými rozhodnu-
tiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | ceny sú platné na dis-
tribučnom území spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 | MWh = megawatthodina 
(1 MWh = 1000 kWh) | oM = odberne miesto | produkt dodávky 
je možné meniť iba 1x za 12 mesiacov | všetky ceny sú uvedené 
v EUR bez daní (v zátvorkách orientačné ceny s DPH)


