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CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY 
PRE DOMÁCNOSTI

Ponuka Nový Čas Energie 
Produktový rad Comfort

Cenník „B“

ČEZ Slovensko, s. r. o., IČO 36 797 332, 
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 46685/B, 

pripravil prostredníctvom Nový Čas Energie nasledovnú 
cenovú ponuku produktov určenú domácnostiam: 

D – Jednotarif
Jednotarifný produkt pre odberné miesta, ktoré nemajú elektrické 
vykurovanie ani elektrický ohrev vody (pre tých, ktorí používajú 
elektrinu na svietenie a varenie).

D – Aku8
Dvojtarifný produkt vhodný najmä pre odberné miesta s elektrickými 
akumulačnými spotrebičmi (tzn. pre tých odberateľov, ktorí 
používajú elektrinu okrem svietenia a varenia aj na ohrev vody). 
Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti VT 
a NT určuje príslušný PDS.

D – Priamovýhrevné vykurovanie
Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s elektrickým 
priamovýhrevným vykurovaním (tzn. pre tých odberateľov, ktorí 
používajú elektrinu okrem svietenia, varenia a ohrevu vody aj 
na kúrenie). Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne 
s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT. 
Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný PDS.

D – Tepelné čerpadlo
Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s vykurovaním tepelným 
čerpadlom. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne 
s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT. 
Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný PDS.

D – Víkend
Dvojtarifný produkt vhodný najmä pre odberné miesta typu chát, 
chalúp a podobne. Vhodnosť použitia sadzby závisí od posúdenia 
odberateľom elektriny. Doba platnosti NT je celoročne od piatka 
15. hodiny do pondelka 6. hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov 
sa nevyžaduje. Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný PDS.

D – Aku Maxi
Dvojtarifný produkt vhodný najmä pre odberné miesta s elektrickými 
akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej 
vody. Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne s blokovaním 
akumulačných spotrebičov elektriny v čase VT. Dobu platnosti VT 
a NT určuje príslušný PDS.

Základné informácie
Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná 
zodpovedajúca distribučná sadzba zo strany PDS.

Podmienky ponuky Nový Čas Energie
Tento cenník Dodávateľa elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. (ďalej len 
„Dodávateľ“) je vypracovaný podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví číslo 0029/2014/E zo dňa 6. 12. 2013. 
Cena dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti (ďalej 
len „Zákazník“) pre rok 2014 sa riadi podmienkami produktového radu 
Comfort, a to podľa tohto cenníka.
Ostatné zložky ceny (regulované ceny za distribúciu, prenos a ostatné 
služby) budú fakturované podľa aktuálne platných rozhodnutí Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví (www.urso.gov.sk).
Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s elektrinou 
v Slovenskej republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort, 
a to ustanoveným spôsobom. Túto zmenu podmienok produktového 
radu Comfort sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť 
Zákazníkovi. Dodávateľ garantuje nižšie zmluvné ceny dodávky 
elektriny v porovnaní s cenami stanovenými rozhodnutím URSO pre 
tradičných dodávateľov (t. j. ZSE Energia, a. s., SSE, a. s. a VSE, a. s.).

BONUSY:
A) Akvizičný bonus 
Bonus, ak prejdete k nám
Akvizičný bonus vo výške 10 € bude vyplatený výlučne na účet, 
ktorého číslo bude písomne poskytnuté Odberateľom, iná možnosť 
výplaty je vylúčená. Bude vyplatený najneskôr do dvoch kalendárnych 
mesiacov odo dňa úspešnej zmeny dodávateľa na základe podpísanej 
zmluvy.

B) Vernostný bonus 
Bonus za každý rok vernosti
Vernostný bonus vo výške 10 € bude vyplatený výlučne na účet, 
ktorého číslo bude písomne poskytnuté Odberateľom, iná možnosť 
výplaty je vylúčená. Vyplatený bude najneskôr do dvoch kalendárnych 
mesiacov odo dňa konkrétneho výročia úspešnej zmeny dodávateľa na 
základe podpísanej zmluvy.

C) Odporúčací bonus
Bonus za každého známeho, ktorému nás odporučíte
Odporúčací bonus vo výške 10 € bude vyplatený Odberateľovi 
v domácnosti, ak odporučí uzavretie Zmluvy s Odberateľom 
v domácnosti, ktorý zatiaľ nie je odberateľom Dodávateľa. Nárok na 
vyplatenie odporúčacieho bonusu vzniká Odberateľovi vtedy, ak nový 
Odberateľ najneskôr pri podpise zmluvy uvedie variabilný symbol 
odporúčajúceho odberateľa a zmluva o združenej dodávke s novým 
odberateľom bude uzavretá prostredníctvom Nový Čas Energie 
a prebehne úspešná zmena dodávateľa u Odberateľa v domácnosti, 
ktorý bol odporučený.Odporúčací bonus bude môcť byť vyplatený 
Odberateľovi maximálne štyrikrát za splnenia vyššie uvedených 
podmienok. Odporúčací bonus vo výške 10 € bude vyplatený výlučne 
na účet, ktorého číslo bude písomne poskytnuté Odberateľom, pričom 
iná možnosť výplaty je vylúčená, najneskôr v mesiaci nasledujúcom odo 
dňa úspešnej zmeny dodávateľa novým Odberateľom. Korešpondenčná adresa

ČEZ Slovensko, s. r. o.
P. O. BOX 8, 814 99  Bratislava 1

NT - nízka tarifa resp. nočný prúd
VT - vysoká tarifa resp. denný prúd
PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Zákaznícka linka: 0850 777 555 (po – ne od 9.00 do 18.00)



Na distribučnom území
Západoslovenská distribučná, a. s.

Mesačná 

platba  

za odberné 

miesto

Cena za 1 kWh  

odobratej elektriny

VT NT

€ €/kWh €/kWh

0,65 0,0500 –

0,78 0,0600 –

0,65 0,0500 –

0,78 0,0600 –

0,65 0,0616 0,0375 

0,78 0,0739 0,0450 

0,65 0,0842 0,0485 

0,78 0,1010 0,0582 

0,65 0,0842 0,0485 

0,78 0,1010 0,0582 

- - - 

- - -

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Na distribučnom území Stredosloven-
ská energetika – distribúcia, a. s.

Mesačná 

platba  

za odberné 

miesto

Cena za 1 kWh  

odobratej elektriny

VT NT

€ €/kWh €/kWh

0,65 0,0504 –

0,78 0,0605 –

0,65 0,0504 –

0,78 0,0605 –

0,65 0,0662 0,0344 

0,78 0,0794 0,0413 

0,65 0,0616 0,0309 

0,78 0,0739 0,037 1 

0,65 0,1239 0,0475 

0,78 0,1487 0,0570 

0,65 0,1173 0,0475 

0,78 0,1408 0,0570 

0,65 0,0732 0,0409 

0,78 0,0878 0,0491 

0,65 0,0803 0,0341 

0,78 0,0964 0,0409 

Na distribučnom území
 Východoslovenská distribučná, a. s.

Mesačná 

platba  

za odberné 

miesto

Cena za 1 kWh  

odobratej elektriny

VT NT

€ €/kWh €/kWh

0,65 0,0513 –

0,78 0,0616 –

0,65 0,0513 –

0,78 0,0616 –

0,65 0,0548 0,0379 

0,78 0,0658 0,0455 

0,65 0,0548 0,0379 

0,78 0,0658 0,0455 

0,65 0,0608 0,0492 

0,78 0,0730 0,0590 

0,65 0,0608 0,0492 

0,78 0,0730 0,0590 

0,65 - -

0,78 - -

0,65 - -

0,78 - -

 

Produkt
Zodpovedajúce 

distribučné 

sadzby

 

d - Jednotarif

d1
bez DPH

s DPH

d2
bez DPH

s DPH

d - Aku8

d3
bez DPH

s DPH

d4
bez DPH

s DPH

d - Priamovýhrevné 
vykurovanie

d5
bez DPH

s DPH

d - tepelné čerpadlo d6
bez DPH

s DPH

d - Víkend d7
bez DPH

s DPH

d - Aku Maxi d8
bez DPH

s DPH

Cena za dodávku elektriny

VT = vysoká tarifa, resp. denný prúd               NT = nízka tarifa, resp. nočný prúd               PDS= prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Uvedené ceny sú cenami za dodávku elektriny a ich výška je určená 
Dodávateľom, ktorého si môže Odberateľ slobodne vybrať.

Celková cena elektriny je súčtom ceny dodávky elektriny a ďalších 
regulovaných poplatkov (distribúcia, prenos a ostatné služby).

Podrobné informácie o celkovej cene elektriny sú k dispozícii na 
www.ncenergie.sk

www.ncenergie.skZákaznícka linka: 0850 777 555 (po – ne od 9.00 do 18.00)


