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Ceny plynu „B“ | Domácnosti | Účinnosť od 1. 1. 2014
Ceny uvedené v EUR bez daní (v zátvorkách orientačné ceny s 20% DPH)

ROČNÝ
ODBER NA OM

[ kWh / rok ]
*vrátane

D1 | Varenie

D2 | Vykurovanie

D3 | Vykurovanie +

D4 | Vykurovanie ++

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA

CHARAKTERISTIKA PRODUKTOV

Mesačná
platba za OM

Variabilná
časť

Podmienkou pridelenia produktu je priradenie zodpovedajúcej
distribučnej tarify.

[ EUR]

[ EUR / kWh ]

1

2

1,76

0,0536

(2,11)

(0,0643)

nad 2 110 kWh

4,15

0,0399

do 17 935 kWh*

(4,98)

(0,0479)

od 0 kWh
do 2 110 kWh*

nad 17 935 kWh
do 68 575 kWh*

6,46

0,0383

(7,75)

(0,0460)

nad 68 575 kWh

29,94

0,0465

do 633 000 kWh*

(35,93)

(0,0558)

Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný
prevažne na varenie.
(ročná spotreba približne od 0 m3 do 200 m3)
Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný
prevažne na vykurovanie bytov či menších rodinných domov,
pripadne na varenie a na ohrev vody.
(ročná spotreba približne od 200 m3 do 1 700 m3)
Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný
na varenie, ohrev vody a vykurovanie najmä rodinných domov.
(ročná spotreba približne od 1 700 m3 do 6 500 m3)
Produkt vhodný pre odberné miesta s veľkým odberom plynu.
(ročná spotreba nad 6 500 m3)

Podmienky produktového radu Comfort

Základné informácie

Cena plynu pre rok 2014 sa riadi podmienkami produktového radu Comfort,
a to podľa tohto cenníka.
Pri použití produktového radu Comfort je cena dodávky plynu pre Zákazníka
stanovená v prvých dvanástich mesiacoch účinnosti Zmluvy cenníkom „A“,
resp. pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2011 do 30. 6. 2012 (vrátane) cenníkom „A2“ Dodávateľa, resp. v prvých šiestich mesiacoch účinnosti Zmluvy
pre zmluvy uzatvorené od 1. 7. 2012 (vrátane) cenníkom „A3“ Dodávateľa.
Po uplynutí 12, resp. 6 mesiacov účinnosti Zmluvy sa cena dodávky plynu
stanovuje pre zvyšný priebeh zmluvného vzťahu v zmysle Zmluvy podľa
cenníka „B“ Dodávateľa, pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak.
Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s plynom v Slovenskej
republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort, a to ustanoveným spôsobom, nie však na ťarchu Zákazníka. Túto zmenu podmienok
produktového radu Comfort sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom
oznámiť Zákazníkovi.
Dodávateľ prehlasuje, že ceny plynu budú počas trvania zmluvného vzťahu
medzi Zákazníkom a Dodávateľom nižšie ako ceny tradičného dodávateľa
plynu na slovenskom trhu.

Cenník produktov obsahuje konečné ceny za dodávku plynu, t.j. cena obsahuje všetky jej zložky vrátane regulovaných položiek, ktoré sú stanovené
príslušnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Uvedené ceny sú platné na distribučnom území spoločnosti
SPP – distribúcia, a. s., IČO 35 910 739.

Postup pri výpočte celkovej ročnej platby za plyn
a = mesačné platby za OM = 12 × stĺpec 1
b = platba za odobratý plyn = ročná spotreba kWh × stĺpec 2
ročná platba celkom = a + b
Vzorový príklad | Produkt D2 Vykurovanie | Ročná spotreba 17 935 kWh
a = 12 × 4,98 = 59,76 EUR
b = 17 935 × 0,0479 = 859,09 EUR
ročná platba celkom = 59,76 + 859,09 = 918,85 EUR (s DPH)
Pre konkrétny výpočet použite kalkulátor cien na www.cez.sk.

tlačové chyby vyhradené

PRODUKT

