Produktová řada:
Jistota elektřina 2015

Vaše jistota ve světě energií

Ceny elektřiny pro zákazníky z řad domácností a maloodběratelů - produktová řada Jistota elektřina 2015

D61d

D55d
D25d D01d
D45d D35d
Distribuční
D56d
D26d D02d
sazba

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH; sazba DPH je 21% (aktuální dle platných právních předpisů, její výše se v souladu s těmito
předpisy může měnit). Ceník stanovuje ceny za odebranou elektřinu a ostatní služby dodávky elektřiny. Cena distribuce a ostatních
služeb se řídí platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Tyto ceny nejsou vzhledem k charakteru produktové
řady v ceníku uvedeny a Zákazník se s nimi může seznámit na www.eru.cz.
Podmínky smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
(dále jen “smlouva”):
Účinnost smlouvy: dnem zahájení dodávek elektřiny; v případě, že produktová řada Jistota elektřina 2015 je pokračujícím produktem ke sjednáné
produtové řadě, nastává účinnost smlouvy (podle podmínek produktové
řady Jistota elektřina 2015) ode dne uplynutí doby, na kterou byla uzavřena
smlouva podle podmínek předem sjednané produktové řady.
Doba trvání smlouvy: 36 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Automatická prolongace: Pokud Zákazník nebo Dodavatel ve lhůtě
nejpozději 90 kalendářních dnů před uplynutím doby, na kterou byla
smlouva uzavřena, neoznámí písemně druhé smluvní straně, že trvá na
jejím ukončení, smlouva se automaticky prodlužuje o dobu a za stejných
podmínek, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně.
Prohlášení: Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že jej Dodavatel
seznámil s podmínkami všeobecných obchodních podmínek (dále jen
“VOP”) a Produktu platnými a účinnými ke dni uzavření Smlouvy, s
ustanovením VOP a Produktu souhlasí a tyto dokumenty mu Dodavatel
předal v písemné podobě při podpisu Smlouvy.

Obchodní sazby
dle spotřeby
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Regulované platby, jejichž výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Od roku 2008 je součástí ceny elektřiny také daň z
elektřiny. Sazba daně je 28,30 Kč bez DPH/MWh a odvádí ji za zákazníky dodavatel. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH.
Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba. VT–vysoký tarif, NT– nízký tarif, MWh–megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh).
Standard GI – Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo. Ideální řešení pro standardní domácnosti, které elektrický proud
nevyužívají k topení ani k ohřevu vody. Akumulace 8 GI – Dvoutarifový produkt vhodný pro domácnosti s větším množstvím akumulačních
spotřebičů využívaných k ohřevu vody nebo k topení. Akumulace 16 GI – Dvoutarifový produkt pro domácnosti s akumulačními spotřebiči
pro ohřev teplé vody a spotřebiči pro hybridní elektrické vytápění. Přímotop GI – Dvoutarifový produkt určený pro domácnosti vytápěné
prostřednictvím přímotopů. Tepelné čerpadlo GI – Dvoutarifový produkt určený pro domácnosti používající k vytápění tepelné čerpadlo.
Víkend GI –Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o víkendech.
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