CENNÍK ELEKTRINY E PRE DOMÁCNOSTI
Cenník je platný od 1. 1. 2018
Sadzba

Mesačná platba
za 1 oberné miesto

Vysoké pásmo (VT)
cena za 1 kWh

Nízke pásmo (NT)
cena za 1 kWh

EUR bez DPH

EUR s DPH

EUR bez DPH

EUR s DPH

EUR bez DPH

EUR s DPH

Štandard (DD1, DD2)*

0,6500

0,7800

0,0449

0,0539

-

-

Aku (DD3, DD4)*

0,6500

0,7800

0,0522

0,0626

0,0326

0,0391

Komplet (DD5)

0,6500

0,7800

0,0537

0,0644

0,0398

0,0478

EKO dom (DD6)

0,6500

0,7800

0,0537

0,0644

0,0398

0,0478

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta.
Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné
* Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú
takéto odporúčanie, sa po ich požiadaní uplatní táto sadzba s mesačnou platbou 0,33 EUR bez DPH (0,396 €
s DPH) za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho. Odporúčanie je potrebné aktualizovať každé 2 roky
a nesmie byť staršie ako 2 mesiace. Ak sa odberateľ elektriny v domácnosti nepreukáže takýmto odporúčaním,
stráca nárok na zľavnenú mesačnú platbu.
Sadzba ŠTANDARD nahrádza pôvodné sadzby ŠTANDARD MINI a ŠTANDARD MAXI.
Sadzba AKU nahrádza pôvodné sadzby AKU MINI a AKU MAXI.
Sadzby za dodávku elektriny uvedené v tabuľke zodpovedajú typom sadzieb v Dodávateľských cenníkoch
Comfort nasledovne: Jednotarif (D1), Jednotarif (D2) a Víkend (D7) bude zodpovedať sadzba Štandard, sadzbám
Aku 8 (D3), Aku 8 (D4) a Aku maxi (D8) bude zodpovedať sadzba Aku, sadzbe Priamovýhrevné vykurovanie (D5)
bude zodpovedať sadzba Komplet a sadzbe Tepelné čerpadlo (D6) bude zodpovedať sadzba EKO dom.

CENNÍK ELEKTRINY E PRE DOMÁCNOSTI
Cenník je platný od 2. 1. 2019
Sadzba

Mesačná platba
za 1 oberné miesto

Vysoké pásmo (VT)
cena za 1 kWh

Nízke pásmo (NT)
cena za 1 kWh

EUR bez DPH

EUR s DPH

EUR bez DPH

EUR s DPH

EUR bez DPH

EUR s DPH

Štandard (DD1, DD2)*

0,75

0,90

0,0550

0,0660

-

-

Aku (DD3, DD4)*

0,75

0,90

0,0642

0,0770

0,0400

0,0480

Komplet (DD5)

0,75

0,90

0,0660

0,0792

0,0489

0,0587

EKO dom (DD6)

0,75

0,90

0,0660

0,0792

0,0489

0,0587

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta.
Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné
* Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú
takéto odporúčanie, sa po ich požiadaní uplatní táto sadzba s mesačnou platbou 0,37 EUR bez DPH (0,444 €
s DPH) za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho. Odporúčanie je potrebné aktualizovať každé 2 roky
a nesmie byť staršie ako 2 mesiace. Ak sa odberateľ elektriny v domácnosti nepreukáže takýmto odporúčaním,
stráca nárok na zľavnenú mesačnú platbu.
Sadzby za dodávku elektriny uvedené v tabuľke zodpovedajú typom sadzieb v Dodávateľských cenníkoch
Comfort nasledovne: Jednotarif (D1), Jednotarif (D2) a Víkend (D7) bude zodpovedať sadzba Štandard, sadzbám
Aku 8 (D3), Aku 8 (D4) a Aku maxi (D8) bude zodpovedať sadzba Aku, sadzbe Priamovýhrevné vykurovanie (D5)
bude zodpovedať sadzba Komplet a sadzbe Tepelné čerpadlo (D6) bude zodpovedať sadzba EKO dom.
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