CENNÍK PRE NÁJOM A PREDAJ ZARIADENÍ

pre fyzické osoby, nepodnikateľov
NÁJOM A PREDAJ ZARIADENÍ

Cena podľa typu nájmu
A

C

Predaj
v hotovosti

LED Klasik 40 - náhrada za 40 W žiarovku E27

0,24 €

0,40 €

8,99 €

LED Klasik 60 - náhrada za 60 W žiarovku E27

0,30 €

0,50 €

11,99 €

LED Klasik 75 - náhrada za 75 W žiarovku E27

0,36 €

0,60 €

14,99 €

LED Klasik 100 - náhrada za 100 W žiarovku E27

0,42 €

0,70 €

16,80 €

LED Sviečka 25 - náhrada za 25 W žiarovku E14

0,18 €

0,30 €

8,99 €

LED Sviečka 40 - náhrada za 40 W žiarovku E14

0,24 €

0,40 €

9,60 €

LED Gulička 25 - náhrada za 25 W žiarovku E14

0,18 €

0,30 €

8,99 €

LED Gulička 40 - náhrada za 40 W žiarovku E14

0,24 €

0,40 €

9,60 €

LED Bodove 35 - náhrada za 35W žiarovku MR16

0,24 €

0,40 €

9,60 €

LED Bodové 50 - náhrada za 50 W žiarovku GU10

0,30 €

0,50 €

11,99 €

LED Kapsula 15 - náhrada za 15W žiarovku G4

0,09 €

0,15 €

3,60 €

LED Kapsula 20 - náhrada za 20W žiarovku G9

0,12 €

0,20 €

4,80 €

CO alarm podľa aktuálnej ponuky

1,80 €

2,90 €

70,00 €

Plynový alarm podľa aktuálnej ponuky

2,40 €

3,80 €

91,00 €

Požiarny alarm – typ A – optický senzor podľa aktuálnej ponuky

0,90 €

1,50 €

34,60 €

Požiarny alarm – typ B – tepelný senzor podľa aktuálnej ponuky

0,90 €

1,50 €

34,60 €

RF modul pre CO a požiarny alarm

1,30 €

2,10 €

50,60 €

Balík požiarnych alarmov (2x typ A + 1 x typ B)

2,25 €

3,75 €

86,50 €

Balík požiarnych alarmov (2x typ A + 1 x typ B + 3 x RF modul)

5,50 €

9,00 €

213,00 €

1,80 €

4,50 €

53,00 €

0,90 €

3,00 €

36,00 €

Svetelné zdroje

Alarmy

Úspora vody
Úsporný sprchový set podľa aktuálnej ponuky
Ovládanie elektrospotrebičov
Set úsporných zásuviek podľa aktuálnej ponuky
Vodné filtre
Filter vodného kameňa do spotrebičov

1,00 €

20,00 €

Filter mechanických nečistôt

2,00 €

60,00 €

Filter vodného kameňa pre celý dom

4,50 €

110,00 €

Filter vodného kameňa v sprche

4,00 €

80,00 €

Typ nájmu:
A – Nájom Zariadenia na dobu neurčitú, bez možnosti odkupu Zariadenia. Nájom Zariadenia je s garanciou výmeny
Zariadenia počas celej doby nájmu (najneskôr však do dátumu uvedeného v Zmluve – ak je uvedený). V prípade
ukončenia tohto nájmu je Nájomca povinný vrátiť Prenajímateľovi Zariadenie, ktoré od neho mal v nájme do
7 dní odo dňa ukončenia nájmu. Ak Nájomca túto povinnosť poruší zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ
má voči Nájomcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v Zmluve o nájme zariadenia.
Zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Nájomcu vrátiť Prenajímateľovi Zariadenie.
HiR 1205/2021

C – Nájom Zariadenia na dobu neurčitú s možnosťou Nájomcu odkúpiť Zariadenie po uplynutí odkupnej doby za
0,01 EUR. Ak dôjde k ukončeniu nájmu pred uplynutím odkupnej doby je Nájomca povinný ho Prenajímateľovi
do 7 dní odo dňa ukončenia nájmu vrátiť. Ak Nájomca túto povinnosť poruší zmluvné strany sa dohodli, že
Prenajímateľ má voči Nájomcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške súčinu mesačného nájmu podľa
typu prenajatého Zariadenia a počtu mesiacov zostávajúcich do uplynutia odkupnej doby, a to od mesiaca
nasledujúceho po mesiaci kedy došlo k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím odkupnej doby. Zaplatenie tejto
zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Nájomcu vrátiť Prenajímateľovi Zariadenie.
Výmena zariadenia prebieha dodaním funkčného zariadenia Nájomcovi osobne na Zákazníckom centre, alebo
podľa telefonickej, mailovej, písomnej požiadavky Nájomcu prostredníctvom zmluvného prepravcu Prenajímateľa
na adresu, ktorú uviedol Nájomca v Zmluve, oproti odovzdaniu prenajatého zariadenia. V prípade, že Nájomca
neodovzdá zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa prenajaté zariadenie, zmluvný prepravca ukončí službu bez
odovzdania požadovaného zariadenia. Realizácia výmeny resp. vrátenia prenajímaného zariadenia je potvrdená
podpisom Nájomcu na tlačive ,,Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí Zariadenia, ktoré odovzdá zmluvnému prepravcovi
Prenajímateľa.
Dňom vysporiadania všetkých záväzkov voči Prenajímateľovi a využitia možnosti odkupu Zariadenia prechádza
prenajaté Zariadenie do vlastníctva Nájomcu. V prípade, ak Nájomca možnosť odkupu Zariadenia nevyužije,
Nájomca pokračuje v nájme zariadenia podľa zmluvných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Zmluvná pokuta podľa typu nájmu:
Zmluvná pokuta za nevrátenie zariadenia. (A):
Zmluvná pokuta za nevrátenie zariadenia. Ak Nájomca odstúpi od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzatvorenia
je povinný vrátiť prenajaté zariadenie Prenajímateľovi spolu s príslušenstvom a to najneskôr do 14 dní odo dňa
ukončenia zmluvy, nie od doručenia Odstúpenia od zmluvy V prípade porušenia tejto povinnosti sa zmluvné strany
dohodli, že Prenajímateľ má voči Nájomcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v Zmluve
o nájme zariadenia.
Zmluvná pokuta za nevrátenie zariadenia. (C):
Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že v prípade nevrátenia zariadenia do 7 dní od ukončenia nájomnej zmluvy
typu C má Prenajímateľ voči Nájomcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške súčinu mesačného nájmu
podľa typu prenajatého Zariadenia a počtu mesiacov zostávajúcich do uplynutia odkupnej doby, a to od mesiaca
nasledujúceho po mesiaci kedy došlo k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím odkupnej doby. Zaplatenie tejto zmluvnej
pokuty nemá vplyv na povinnosť Nájomcu vrátiť Prenajímateľovi Zariadenie.
Zmluvná pokuta
podľa typu nájmu

Svetelné zdroje
A
LED Klasik 40 - náhrada za 40 W žiarovku E27

8,99 €

LED Klasik 60 - náhrada za 60 W žiarovku E27

11,99 €

LED Klasik 75 - náhrada za 75 W žiarovku E27

14,99 €

LED Klasik 100 - náhrada za 100 W žiarovku E27

16,80 €

LED Sviečka 25 - náhrada za 25 W žiarovku E14

8,99 €

LED Sviečka 40 - náhrada za 40 W žiarovku E14

9,60 €

LED Gulička 25 - náhrada za 25 W žiarovku E14

8,99 €

LED Gulička 40 - náhrada za 40 W žiarovku E14

9,60 €

LED Bodove 35 - náhrada za 35W žiarovku MR16

9,60 €

LED Bodové 50 - náhrada za 50 W žiarovku GU10

11,99 €

LED Kapsula 15 - náhrada za 15W žiarovku G4

3,60 €

LED Kapsula 20 - náhrada za 20W žiarovku G9

4,80 €

C

Súčin počtu mesiacov
a mesačného nájmu
podľa typu prenajatého
zariadenia, od dňa
porušenia záväzku do
ukončenia zmluvne
dohodnutej 24 mesačnej
odkupnej doby.

Alarmy
CO alarm podľa aktuálnej ponuky
Plynový alarm podľa aktuálnej ponuky
Požiarny alarm – typ A – optický senzor podľa aktuálnej ponuky
Požiarny alarm – typ B – tepelný senzor podľa aktuálnej ponuky
RF modul pre CO a požiarny alarm
Balík požiarnych alarmov (2x typ A + 1 x typ B)
Balík požiarnych alarmov (2x typ A + 1 x typ B + 3 x RF modul)

70,00 €

súčin počtu mesiacov
a mesačného nájmu
podľa
typu prenajatého
34,60 €
zariadenia, od dňa
34,60 €
porušenia záväzku do
50,60 €
ukončenia zmluvne
dohodnutej
24 mesačnej
86,50 €
odkupnej doby.
213,00 €
91,00 €

Úspora vody

53,00 €

súčin počtu mesiacov
a mesačného nájmu
podľa typu prenajatého
zariadenia, od dňa
porušenia záväzku do
ukončenia zmluvne
dohodnutej 12 mesačnej
odkupnej doby.

36,00 €

súčin počtu mesiacov
a mesačného nájmu
podľa typu prenajatého
zariadenia, od dňa
porušenia záväzku do
ukončenia zmluvne
dohodnutej 12 mesačnej
odkupnej doby.

Filter vodného kameňa do spotrebičov

20,00 €

x

Filter mechanických nečistôt

60,00 €

x

Filter vodného kameňa pre celý dom

110,00 €

x

Filter vodného kameňa v sprche

80,00 €

x

Úsporný sprchový set podľa aktuálnej ponuky

Ovládanie elektrospotrebičov

Set úsporných zásuviek podľa aktuálnej ponuky

Vodné filtre

Upomienky
Náhrada nákladov za upomienku
Náhrada nákladov za odoslanie prvej upomienky za posledných 12 mesiacov.
Náhrada nákladov za opakovanú upomienku
Náhrada nákladov za odoslanie druhej a ďalšej upomienky za posledných 12 mesiacov.
Odpis dokumentu
Poplatok za vystavenie duplikátu dokumentu.
Splátkový kalendár
Poplatok za uzavretie Dohody o úhrade dlhu formou splátok.
Posun splatnosti
Poplatok za uzavretie Dohody o posune splatnosti pohľadávky.
Mernou jednotkou pri všetkých položkách cenníka je jeden kus (1 ks).
Tento Cenník nadobúda platnosť a účinnosť od 01. 05. 2021
Východoslovenská energetika, a. s.

Cena s DPH
3,00 €
Cena s DPH
5,00 €
Cena s DPH
3,00 €
Cena s DPH
6,00 €
Cena s DPH
3,60 €

