
elekktrinaa

Podmienky produktového radu Comfort
Cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny podniky 
a organizácie nad 30 MWh (ďalej len „Zákazník“) pre rok 2015 sa riadi 
podmienkami produktového radu Comfort, a to podľa tohto cenníka 
dodávateľa elektriny ČEZ Slovensko, s .r. o., (ďalej len „Dodávateľ“).

Pri použití produktového radu Comfort je cena za dodávku elektriny pre 
Zákazníka stanovená v prvých dvanástich mesiacoch účinnosti Zmluvy 
cenníkom „A“ Dodávateľa, po uplynutí 12 mesiacov účinnosti Zmluvy sa 
cena za dodávku elektriny stanovuje pre zvyšný priebeh zmluvného vzťahu 
podľa Zmluvy podľa cenníka „B“ Dodávateľa, pokiaľ sa Dodávateľ a Zákaz-
ník nedohodnú inak.
Ostatné zložky ceny (regulované ceny za distribúciu, prenos a ostatné 

služby) budú fakturované podľa rozhodnutí ÚRSO účinných v čase 
uskutočnenia dodávky elektriny (www.urso.gov.sk).
Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s elektrinou v Slovenskej 
republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort a to ustanove-
ným spôsobom. Túto zmenu podmienok produktového radu Comfort sa 
Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť Zákazníkovi.

Vyúčtovanie skutočného odberu elektriny prebieha raz ročne na základe 
odpočtu skutočného odberu.
V prípade, že má Zákazník mesačný odpočtový cyklus, vyúčtovanie 
a fakturácia prebieha mesačne na základe odpočtu skutočného odberu. 
Podmienkou výberu príslušného produktu je priznanie zodpovedajúcej 
distribučnej sadzby.
Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok priznania 
produktu (napr. Priamovýhrevné vykurovanie). V prípade neoprávnene 
priznaného produktu má Dodávateľ právo doúčtovať odber cenou v pro-

dukte, ktorého podmienky priznania Odberateľ spĺňa.
Uvedené ceny nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa 
platných právnych predpisov. Ceny s DPH slúžia na informatívne účely.

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

Korešpondenčná adresa
ČEZ Slovensko, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
E-mail cez@cez.sk | Web www.cez.sk
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Produkt 2015

Produktový rad 

Comfort 

Cenníky „A“ a „B“

Cena za dodávku elektriny

Platba 
za OM

Cena za 1 MWh 
odobratej elektriny

[EUR/mesiac]
VT

[EUR/mesiac]
NT

[EUR/mesiac]

C | Jednotarif
2,00 75,00 –

(2,40) (90,00)

C | Aku 8
2,00 80,30 55,60

(2,40) (96,36) (66,72)

C |  Priamovýhrevné 
vykurovanie

2,00 87,70 71,30

(2,40) (105,24) (85,56)

C |  Osvetľovanie 

verejných 

priestorov 

2,00 57,00 –

(2,40) (68,40)

Ceny uvedené v EUR bez daní (v zátvorkách orientačné ceny s 20% DPH)

Produkty ČEZ Slovensko, s. r. o.

C – Jednotarif

Jednotarifný produkt s najjednoduchším výpočtom ceny za elektrinu. Vhodný pre OM 
s odberom elektriny hlavne v pracovných dňoch, v pracovnom čase. | Zodpovedajúce 
distribučné sadzby: C1 | C2 | C3 | C2-X3 | X3-C2 | Sadzba dodávky: DMP1 | 
DMP 2 | DMP 3

C – Aku 8

Dvojtarifný produkt s dobou platnosti NT maximálne 8 hodín v pondelok až piatok 
a cez víkendy nepretržite. Časy platnosti a dobu trvania udáva príslušný PDS. Vhodný 
pre OM, ktoré odoberajú elektrinu aj v dobe NT (mimo pracovných hodín), napr. ju 
využívajú na výrobu TUV. | Zodpovedajúca distribučná sadzba: C4 | C5 | C6 | C2-

X3 | X3-C2 | Sadzba dodávky: DMP4 | DMP 5 | DMP 6

C – Priamovýhrevné vykurovanie

Dvojtarifný produkt s dobou platnosti NT minimálne 16 hodín denne. Podmienkou 
priznania tohto produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas platnosti a dobu trvania 
NT udáva príslušný PDS a Zákazník si ho môže zistiť na základe kódu na štítku 
zariadenia HDO. Vhodný pre OM, kde je tepelné čerpadlo, akumulačné alebo priamo-
výhrevné vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV. | Zodpovedajúca distribučná 
sadzba: C7 | C8 | C2-X3 | X3-C2 | Sadzba dodávky: DMP7 | DMP 8

C – Osvetľovanie verejných priestorov

Jednotarifný produkt pre verejné osvetlenie. Podmienkou priznania produktu je OM 
len s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia je závislý 
od slnečného kalendára a slúži len na osvetľovanie verejných priestranstiev. | Zodpo-
vedajúca distribučná sadzba: C10 | C2-X3 | X3-C2 | Sadzba dodávky: DMP10

Produkty „Aku 16“ a „Tepelné čerpadlo“ boli k 1.1.2014 zrušené a v plnej 
miere nahradené produktom „Priamovýhrevné vykurovanie“.
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Pre všetky produkty platí
Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre Zákazníkov s ročným 

odpočtovým cyklom vystavuje Dodávateľ vo forme  Dohody o platbách – 
platobného kalendára.

Vysvetlivky: MWh = mega watthodina (1 MWh = 1 000 kWh) | VT = vysoká tarifa | NT  = nízka 

tarifa | OM = odberné miesto |   ÚRSO =   Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  |  TUV = teplá 

úžitková voda | PDS = prevádzkovateľ distribučnej sústavy |  HDO = hromadné diaľkové ovládanie
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