n individuální cenové ujednání

Česká energie od A až do Z

o zákazníky z řad maloodběratelů

edeny v Kč bez DPH; sazba DPH je 21% (aktuální dle platných právních předpisů, její výše
s těmito předpisy může měnit). Ceník stanovuje ceny za odebraný plyn a ostatní služby
ního plynu. Cena distribuce a ostatních služeb se řídí platným cenovým rozhodnutím
Ceny úřadu.
plynu pro
řad maloodběratelů
o regulačního
Tytozákazníky
ceny nejsouz vzhledem
k charak-teru produktové řady v ceníku
kazník se s nimi může seznámit na www.eru.cz.

Produktová řada: AZ Plyn

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH; sazba DPH je 21%
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dle platných
právních
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se v tohoto ceníku
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do 31.12.2019
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může měnit).
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AZ Plyn stanoveného
pro období 1.1.2020.
ceny za odebraný plyn a ostatní služby dodávky zemního
plynu. Cena distribuce a ostatních služeb se řídí platným
EIC 27ZG
400
cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu.
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Rozmezí
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Kč/MWh
Kč/měsíc
Tento ceník je platný do 31.12.2019
Počínaje prvním
Topím
dnemOdpo1 skončení
platnosti
tohoto
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890
1099
142
bude cena za plyn účtována dle platného ceníku produktu
Vytápím a topím
AZ
pro období
1.1.2020.
odu
Od Plyn
1 890 stanoveného
do 7 560
799
268

Rozmezí roční
spotřeby v kWh
(od – do včetně)

Cena za odebraný plyn a ostatní
služby dodávky
Cena za odebraný
plyn Kč/ MWh

Stálý měsíční plat
Kč / měsíc

do 1890

1 099

142

od 1890 do 7560

799

268

od 7 560 do 63 000

789

268

od 63 000 do 630 000

720

268

Cenu produktů plynu tvoří dvě části
Od 7 560 do 63 000
789
268
a) Cena za odebraný plyn a ostatní služby dodávky, která se skládá z následujících položek:stálý měsíční plat (měsíční paušál v Kč),
cena za odebraný zemní plyn (uvedená v Kč za každou odebranou kWh)
opím Od
63 000
630 000kterou tvoří:
720
268
b) Cena
zado
distribuci,
stálý měsíční plat za kapacitu (měsíční paušál v Kč), pevná cena za odebraný zemní plyn, vč. ceny za služby operátora trhu dle
platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (uvedená v Kč za každou odebranou kWh).
lynu tvoří dvě části
Postup výpočtu celkové roční platby za plyn
aný plyn a ostatní služby dodávky, která se skládá z následujících položek:stálý měsíční plat (měsíční paušál v Kč),
Roční platba celkem = A + B
zemní plyn (uvedená v Kč za každou odebranou kWh)
A = 12 x („Stálý měsíční plat“ + „Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu příslušného provozovatele distribuční sítě dle platného
uci, kterou tvoří:
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ)“)
t za kapacitu (měsíční paušál v Kč), pevná cena za odebraný zemní plyn, vč. ceny za služby operátora trhu dle
B = roční spotřeba kWh x („Cena za odebraný plyn“ + „Cena za služby operátora trhu dle platného cenového rozhodnutí ERÚ“)
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regulačního
úřadu
(uvedenádo
v Kčvýpočtu
za každou
odebranou
kWh).
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cen
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www.azenergies.cz
elkové roční platby za plyn

em = A + B
měsíční plat“ + „Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu příslušného provozovatele distribuční sítě dle platného
nutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ)“)
AZ Energies
s.r.o+ „Cena za služby operátora trhu dle platného cenového rozhodnutí ERÚ“)
a kWh x („Cena
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celkové cenyIV
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plynu. Pro konkrétní výpočet použijte kalkulátor
Pardubická
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ergies.cz

IČ: 067 42 157

www.azenergies.cz
zakaznik@azenergies.cz

