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Podmienky produktového radu Comfort

Tento cenník dodávateľa plynu ČEZ Slovensko, s. r. o., (ďalej len „Dodá-
vateľ“) je vypracovaný podľa Rozhodnutia ÚRSO číslo 0088/2014/P zo 
dňa 16. 12. 2013. 

Cena za združenú d odávku plynu pre každého odberateľa plynu 
v domácnosti (ďalej len „Zákazník“)   pre rok 2016 sa riadi podmienkami 
produktového r adu Comfort, a to podľa tohto cenníka.

Pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak, tak pri použití 
produktového radu Comfort je cena za združenú dodávku plynu pre 
Zákazníka stanovená nasledovne:
- pre Zmluvu uzatvorenú do 31. 8. 2015 (vrátane) alebo od 21. 12. 2015 
podľa cenníka „B“, a to po uplynutí dohodnutej doby uplatňovania 
dojednaného cenníka z kategórie A (A, A2, A3) podľa Zmluvy,
- pre Zmluvu uzatvorenú od 1. 9. 2015 do 20. 12. 2015 (vrátane) podľa 
cenníka „B“ počas celej doby trvania Zmluvy,
- pre Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú podľa cenníka „B“ počas celej 
doby trvania Zmluvy.
Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s plynom 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.

Informácia o celkovej cene
Cenník „B“ obsahuje celkové ceny za združenú dodávku plynu, t.j. 
cena obsahuje všetky jej zložky vrátane regulovaných, ktoré sú 
stanovené príslušnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Rozhodnutia 
sú zverejnené na stránke www.urso.gov.sk.
Uvedené ceny za združenú dodávku plynu sú platné na distribučnom 
území spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., IČO 35 910 739.

Postup pri výpočte celkovej ročnej platby za plyn 
a = fi xná mesačná sadzba za OM  = 12 × stĺpec 1
b = sadzba za odobratý plyn = ročný odber kWh × stĺpec 2 
Ročná platba celkom = a + b

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  
Web www.cez.sk
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Domácnosti na distribučnom území 

SPP – ribúcia, a. s.
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PRODUKT Ročný 
odber na OM

CELKOVÁ CENA
ZDRUŽENEJ DODÁVKY PLYNU

CHARAKTERISTIKA PRODUKTOV

Fixná mesačná 
sadzba za OM

Sadzba 
za odobratý plyn[ kWh / rok ]

[ EUR] [ EUR / kWh ]
*vrátane 1 2

D1 |  Varenie
od 0 kWh

do 2 110 kWh*

1,76 0,0515 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný prevažne 
na varenie.
(ročný odber približne od 0 m³ do 200 m³)(2,11) (0,0618)

D2 |  Vykurovanie
nad 2 110 kWh
do 17 935 kWh*

4,15 0,0378 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný prevažne 
na vykurovanie bytov či menších rodinných domov, pripadne na varenie 
a na ohrev vody.
(ročný odber približne od 200 m³ do 1 700 m³)

(4,98) (0,0454)

D3 |  Vykurovanie +
nad 17 935 kWh
do 68 575 kWh*

6,46 0,0362 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný na varenie, 
ohrev vody a vykurovanie najmä rodinných domov.
(ročný odber približne od 1 700 m³ do 6 500 m³)(7,75) (0,0434)

D4 |  Vykurovanie ++
nad 68 575 kWh
do 633 000 kWh*

30,36 0,0466
Produkt vhodný pre odberné miesta s veľkým odberom plynu.
(ročný odber nad 6 500 m³)

(36,43) (0,0559)

Vysvetlivky: Ročný odber – odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov | OM – odberné miesto

Ceny uvedené v EUR bez daní (v zátvorkách orientačné ceny s 20% DPH)
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| ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ČEZ Slovensko, s. r. o.| IČO 36 797 332 Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, 
Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 46685/B


	Bez názvu

