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
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Produktová řada: AZ Plyn
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