
Cenník dodávky elektriny pre malé podniky

Celková ročná spotreba: do 30 MWh

bez DPH s DPH
EUR/MWh           
bez DPH

EUR/MWh                 
s DPH

EUR/MWh           
bez DPH

EUR/MWh                
s DPH

Jednotarif C1, C2, C3, C2-X3 0,6500 0,7800 43,5980 52,3176 - -

Dvojtarif C4, C5, C2-X3 0,6500 0,7800 46,2053 55,4464 35,9374 43,1249

Vykurovanie C6, C7, C2-X3 0,6500 0,7800 64,5407 77,4488 35,2040 42,2448

Verejné osvetlenie C10 0,6500 0,7800 35,2040 42,2448 - -

Cenník je účinný od 01. 01. 2016

Jednotarif je produkt s jednoduchším výpočtom ceny za elektrinu. Je vhodný najmä pre odberné miesta so spotrebou elektriny hlavne v pracovných dňoch, v pracovnom čase.

Dvojtarif je produkt s platnosťou nízkeho tarifu maximálne 8 hodín v pondelok až piatok a cez víkendy nepretržite. Časy platnosti a samotnú dobu trvania určuje PDS.

Vhodný najmä pre odberné miesta, ktoré využívajú elektrinu aj v dobe nízkeho tarifu (mimo pracovných hodín), napr. na výrobu TUV.

Vykurovanie je dvojtarifný produkt s platnosťou nízkeho tarifu minimálne 16 hodín denne. Podmienkou pre priznanie tohto produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas platnosti 

a dobu trvania nízkeho tarifu udáva príslušný PDS. Vhodný pre odberné miesta, kde je tepelné čerpadlo, akumulačné alebo priamovýhrevné vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV.

Verejné osvetlenie je jednotarifný produkt pre verejné osvetlenie. Podmienkou priznania produktu je odberné miesto len s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia

 a vypnutia je závislý od slnečného kalendára a slúži len na osvetľovanie verejných priestranstiev. 

Poznámky a vysvetlivky: Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. Cenník už obsahuje ceny za služby obchodníka. Ceny za regulované

platby sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk)

OM - odberné miesto •  VT - vysoká tarifa • NT - nízka tarifa • MWh - megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh) • PDS -   prevádzkovateľ distribučnej sústavy

TUV - teplá úžitková voda Energia na mieru

www.elgas.sk

Produktový rad: Výhoda

Produkt Distribučná sadzba

Mesačná platba za OM
Platba za dodanú elektrinu

VT NT


