Ceník Elektřiny produkt INDIVIDUAL
pro zákazníky kategorie D - Domácnosti
pro všechny smlouvy na dobu určitou
Obchodní cena platná od 1.5.2022

Cena za dodávku silové elektřiny

Typ spotřeby

Distribuční sazba

Produkt dodávky
elektřiny

Cena ve vysokém
tarifu (VT)
Kč/MWh

Cena v nízkém
tarifu (NT)
Kč/MWh

Stálý měsíční plat
Kč/měsíc

D01d

90

běžná spotřeba

standard
D 02d

akumulační ohřev vody
nebo vytápění

D 25d

elektromobilita

D 27d

90
90
akumulace

D 26d

90
elektromobilita

90
X + 349,- Kč

hybridní vytápění
vytápění přímotopy,
elektrokotlem nebo
tepelným čerpadlem

D 35d

konbi

D 45d
D 56d

90
90

přímotop

D 57d
spotřeba pa - neděle
D 61d
víkend
(rekreační objekty)
X - Cena silové elektřiny je pro produktovou řadu INDIVIDUAL stanovována pro každou hodinu dodávky zvlášť.

90
90
90

Cena každé hodiny se rovná ceně stanovené implicitní aukcí na denním trhu zajišťovanou operátorem trhu OTE, a.s.
Výše cen je k dispozici na adrese https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava ve staženém souboru list „DT ČR“ a sloupec
BM (nově BN) pod názvem „Vážený průměr marginálních cen (EUR/MWh)". Ceny jsou uváděny v EUR. Pro přepočet na Kč
se použije kurz ČNB střed ke dni DUZP + 1,- CZK.
Výsledná cena elektřiny je tvořena z váženého průměru marginálních cen stanoveného pro každý měsíc dodávky zvlášť
přepočtená na Kč/MWh a součtu naší marže. Výsledná cena je stejná pro jednotarifní i dvoutarifní distribuční sazby.
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba.
VT = vysoký tarif, NT = nízký tarif, MWh = megawathodina (1 MWh = 1 000 kWh),
Sazba DPH je 21%, výše daně z elektřiny je 28,30 Kč/MWh.
Další podmínky dodávek elektřiny se řídí platnými Obchodními podmínkami dodávky elektřiny (www.easypower.cz).
Ceny regulovaných plateb za dopravu elektřiny na rok 2022 se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu
č. 9/2021 (www.eru.cz)
kontakty:
EASY POWER s.r.o.
Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora
e-mail: info@easypower.cz
www.easypower.cz

