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CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE 
Axpo Trading AG, organizačná zložka 
(Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.) 
 

pre odberateľov na nízkom napätí (NN) – podnikatelia, firmy a organizácie 
platný od 01.05.2016 

 

Tento cenník je určený odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení na nízkom napätí (NN), 
ktorí nie sú malý podnik v zmysle § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sie-

ťových odvetviach. 

Ak je odberné miesto pripojené na VN, alebo VVN, cena bude dohodnutá individuálne. 

 

Ceny za dodávku elektriny od Axpo Trading AG, organizačná zložka 

EUR/mesiac

(bez DPH)

EUR/mesiac

(s DPH)

EUR/MWh

(bez DPH)

EUR/MWh

(s DPH)

EUR/MWh

(bez DPH)

EUR/MWh

(s DPH)

JEDNO tarif DMP1, DMP2, DMP3 0,00 0,00 38,00 45,60 0,00 0,00

TUV tarif DMP4, DMP5, DMP6 0,00 0,00 34,00 40,80 34,00 40,80

AKU tarif DMP7, DMP8 0,00 0,00 34,00 40,80 34,00 40,80

LUX tarif DMP10 0,00 0,00 34,00 40,80 0,00 0,00

Tarifa AXPO
Platí pre

dodávateľské tarify

Variabilná platba

za 1 MWhFixná mesačná platba

za 1 odberné miesto

Vysoký tarif

VT

Nízky tarif

NT

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov. 

 

Tarify AXPO podľa distribučnej sadzby/tarify 

Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.

Východoslovenská

distribučná, a.s.

Západoslovenská

distribučná, a.s.

JEDNO tarif              C1, C2, C3 X3-C2 C2-X3

TUV tarif              C4, C5, C6 X3-C2 C2-X3

AKU tarif              C7, C8 X3-C2 C2-X3

LUX tarif              C10 X3-C2 C2-X3

Sadzba/Tarifa prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Tarifa AXPO

 

Ceny za distribúciu elektriny a za ďalšie služby (regulované ceny za distribúciu, prenos a ostatné služby) budú fakturované podľa 
platných rozhodnutí ÚRSO. Podmienkou výberu príslušnej tarify AXPO je priznanie zodpovedajúcej distribučnej sadzby a tarify. 

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. 

http://www.axpo.sk/
http://www.axpo.com/
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Popis produktov spoločnosti AXPO Trading AG 

 

 
JEDNO tarif 

Jednotarifný produkt pre odberné miesta s odberom elektriny hlavne cez deň. 

 

TUV tarif 

Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s výrazným odberom elektriny aj v čase Nízkeho 

tarifu (napr. na ohrev TÚV), kde je doba platnosti Nízkeho tarifu maximálne 8 hodín denne 

v pondelok až piatok a cez víkendy nepretržite. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy roz-

hoduje o časoch zapnutia a vypnutia Nízkeho tarifu.  

 
AKU tarif 

Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s tepelným čerpadlom, akumulačným alebo pria-

movýhrevným vykurovaním, v kombinácii s ohrevom TÚV, kde je doba platnosti Nízkeho 

tarifu  minimálne 16 hodín denne. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) rozhoduje o 

časoch zapnutia a vypnutia Nízkeho tarifu. 

 
LUX tarif 

Jednotarifný produkt pre osvetľovanie verejných priestranstiev (napr. verejné osvetlenie). 

Na odbernom mieste sa môžu nachádzať iba elektrické svetelné spotrebiče, ktoré sú za-

pínané a vypínané podľa kalendára a intenzity denného slnečného svetla. 

 

 

 

 

http://www.axpo.sk/
http://www.axpo.com/

