
Ceník produktů elektrické energie spol. EASY POWER s.r.o.
Pro podnikatelské subjekty ze sítí NN platný od 1.1. 2019 pro distribuční území E.ON Distribuce, a.s.

všechny ceny jsou uváděny v cenách v Kč bez daně z elektřiny a DPH

PRODUKTY SILOVÁ ELEKTŘINA

ROKU 2019 OBCHOD

cena za 1 MWh

pevná VT NT

cena za

měsíc

C01d 40 1870 -

C02d 40 1870 -

Standard C03d 40 1870 -

Akumulace 8 C25d 40 1920 1495

ohřev vody C26d 40 1920 1495

C27d 40 1920 1495

Akumulace 16 C35d 40 1870 1810

Přímotop 20 C45d 40 1920 1790

C46d 40 1920 1790

C55d 40 1870 1810

Tepelné čerpadlo 22

C56d 40 1870 1810

Veřejné osvětlení C62d 40 1870 -

poznámky a vysvětlivky :

podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba, produkt silové elektřiny je možno měnit pouze 1 x za 12 měsíců

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 dle Obchodních podmínek distribuce a dodávky elektřiny, platných od 1. 1. 2019.

Ceny regulovaných plateb za dopravu elektřiny se řídí aktuálně platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, které je dostupné na www.eru.cz.

OM - odběrné místo

* Cena pro odběrná a předávací místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN, na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před

elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,56 Kč/A/měsíc, na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2018, odst. 5, písm. b, ze dne 20. 11. 2018. Tato

cena je účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle Zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích elektrické energie a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Platba za se vypočítá jako součin proudové hodnoty (A) a počtu fází hlavního jističe, počtu měsíců a ceny 13,56 Kč/A/měsíc nebo jako součin odebraného množství

elektřiny a ceny 495 Kč/MWh. Do celkové platby (maximální cena za podporu elektřiny) je vždy započtena nižší z těchto částek.

kontaktní adresa: Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 389 600 140, fax: +420 389 600 141, e-mail: info@easypower.cz, www.easypower.cz


