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Podmienky produktového radu Comfort

Tento cenník dodávateľa plynu ČEZ Slovensko, s. r. o., IČO36797332 
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
46685/B (ďalej len „Dodávateľ“) je vypracovaný podľa Rozhodnutia 
ÚRSO číslo 0088/2014/P zo dňa 16. 12. 2013.

Podľa tohto Cenníka sa určuje cena za združenú dodávku plynu pre 
takého odberateľa plynu v domácnosti (ďalej len „Zákazník“), ktorý 
spĺňa všetky nasledujúce podmienky: 
- do odberného miesta Zákazníka, pre ktorého dodávku plynu sa má 
tento Cenník aplikovať, Dodávateľ už dodáva plyn, t.j.  zmluvný vzťah 
medzi Dodávateľom a Zákazníkom nadobudol účinnosť a
- Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada 
alebo mu bude tento Cenník ponúknutý zo strany Dodávateľa, avšak 
výlučne len telefonicky, mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné 
ponúknuť, resp. dohodnúť so Zákazníkom pri podomovom predaji), 
a Zákazník takúto ponuku Dodávateľa prijme telefonicky, mailom alebo 
písomne.

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak, cena za združenú 
dodávku plynu podľa tohto Cenníka bude Zákazníkovi účtovaná od 
dátumu uvedeného v písomnom Dodatku k Zmluve, ktorý zašle 
Dodávateľ Zákazníkovi ako akceptáciu zmeny ceny za dodávku plynu, 
nikdy nie však skôr, než od 01.01.2016 a bude sa aplikovať počas celej 
dohodnutej doby viazanosti Zákazníka Zmluvou. 

Dojednaním aplikácie tohto Cenníka  sa nemení už dohodnutá doba 
viazanosti Zákazníka Zmluvou. Dojednaním aplikácie tohto Cenníka sa 
nahrádzajú všetky predchádzajúce dojednania Zákazníka a Dodávateľa 
o aplikácii ktoréhokoľvek z cenníkov „A“.

Informácia o celkovej cene
Cenník „G“ 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

CENNÍK ZDRUŽENEJ DODÁVKY PLYNU 
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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 0,0500 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný prevažne 
na varenie.
(ročný odber približne od 0 m³ do 200 m³)(2,11) (0,0600)

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

4,15 0,0363 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) (0,0436)

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

6,46 0,0347 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) (0,0416)

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

30,36 0,0455 Produkt vhodný pre odberné miesta s veľkým odberom plynu.
(ročný odber nad 6 500 m³)

(36,43) (0,0546)

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)

T.č. Cenník_DOM_Produktový rad Comfort_G_plyn_v0_účinnosť od 1. 1. 2016

| ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

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.
Dodávateľ garantuje nižšie zmluvné ceny za dodávku plynu v 
porovnaní s cenami stanovenými rozhodnutím ÚRSO pre tradičného 
dodávateľa (t.j. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.).


