Produktová řada:
Klasik plyn

Vaše jistota ve světě energií

Ceny plynu pro zákazníky z řad domácností a maloodběratelů - produktová řada Klasik plyn

"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 odebraný plyn a ostatní služby dodávky zemního plynu. 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 plynu
(dále jen “smlouva”):
Účinnost smlouvy: dnem zahájení dodávek plynu; v případě, že produktová řada Klasik plyn je pokračujícím produktem ke sjednáné produtové
řadě, nastává účinnost smlouvy (podle podmínek produktové řady Klasik
plyn) ode dne uplynutí doby, na kterou byla uzavřena smlouva podle podmínek 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.

Rozmezí roční
spotřeby v kWh
(od – do včetně)

Typ
spotřeby

CCena za odebraný plyn a ostatní služby dodávky
Cena je platná pro 36 měsíců účinnosti Smlouvy
Cena za odebraný plyn Kč/kWh

Stálý měsíční plat Kč/měsíc

Vaření

do 1890

1,116

5

Ohřev vody

od 1890 do 7560

0,884

20

Topení

od 7 560 do 63 000

0,859

90

Velká spotřeba

od 63 000 do 630 000

0,841

145

Cenu produktů plynu tvoří dvě části
a) Cena za odebraný plyn a ostatní služby dodávky, která se skládá z následujících položek:			
stálý měsíční plat (měsíční paušál v Kč), cena za odebraný zemní plyn (uvedená v Kč za každou odebranou kWh)		
b) Cena za distribuci, kterou tvoří:			
stálý měsíční plat za kapacitu (měsíční paušál v Kč), pevná cena za odebraný zemní plyn, vč. ceny za služby operátora trhu
dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (uvedená v Kč za každou odebranou kWh).		
Postup vypočtu celkové roční platby za plyn
Roční platba celkem = A + B			
A = 12 × („Stálý měsíční plat“ + „Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu příslušného provozovatele distribuční sítě dle platného
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ)“)			
B = roční spotřeba kWh × („Cena za odebraný plyn“ + „Pevná cena za odebraný plyn příslušného provozovatele distribuční sítě
dle platného cenového rozhodnutí ERÚ“ + „Cena za služby operátora trhu dle platného cenového rozhodnutí ERÚ“)		
Pro maloodběratele je nutné zahrnout do výpočtu celkové ceny i daň ze zemního plynu. Pro konkrétní výpočet použijte kalkulátor
cen na www.gasint.cz.			
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