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součet cen součet součet cen součet

stálý poplatek cena stálý za odebraný stálých za odebraný stálých

měsíční plat cena na činnost za odebraný měsíční      * daň ze a distribuovaný měsíčních a distribuovaný měsíčních

za kapacitu za zúčtování ERÚ zemní plyn plat zemního plynu zemní plyn platů zemní plyn platů

Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

B D E F G H

0,70 1,34 3 558,42 221,58 268,11

0,70 1,34 3 373,35 249,80 302,26

0,70 1,34 3 338,55 269,84 326,51

0,70 1,34 3 315,64 298,03 360,62

0,70 1,34 3 285,76 349,58 422,99

0,70 1,34 3 256,10 466,99 565,06

součet součet cen

poplatek cena pevná roční stálých za odebraný součet

cena na činnost za odebraný cena za      * daň ze měsíčních a distribuovaný cena za

za zúčtování ERÚ zemní plyn kapacitu zemního plynu platů zemní plyn kapacitu

Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/m3

B D E F G H

0,70 1,34 2 999,00 0,00 0,00 149,00 3869,25 173 338,89

*   Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu bez daně dle zákona č. 261/2007 Sb.
*   V Kategorii maloodběratel se pro výpočet celkové ceny za součet cen za distribuovaný zemní plyn připočítává daň ze zemního plynu stanovenou dle platných právních předpisů.

Ceník produktů AZ Energies s.r.o.je pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 100 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě  EG.D, a.s.
Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2021 je dle platných právních předpisů 21%. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy. EIC: EIC:

Stanovení platby za kapacitní složku ceny pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh: Počínaje prvním dnem po skončení platnosti tohoto individuálního 
Měsíční platba za kapacitní složku ceny ( MKC ) se určí dle vzorce:  MKC = (CK*RS/115)/12 cenového ujednání bude cena za plyn účtována dle platného 

         CK- je pevná cena za kapacitu v Kč/m3 dle ceníku         ceníku produktu AZ Plyn jehož podmínky se řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AZ Energies s.r.o.
Platnost cenového ujednání do:
Název ceníku: POHODA Ind.Počínaje prvním dnem po skončení platnosti tohoto individuálního 

ujednání bude cena za plyn účtována dle platného ceníku 
MOJE AZ  - zákaznický portál pro snadnou obsluhu Vašeho účtu produktu AZ Plyn POHODA. Produkt AZ Plyn POHODA a 
Kotel v ceně plynu - chcete ušetřit a potřebujete nový kotel, máme pro vás řešení AZ Plyn POHODA s Individuálním ujednáním se řídí
CASH BACK - získejte finanční bonus přímo na váš bankovní účet, doporučte nás Vašim blízkým a přátelům a za každou novou smlouvu dostanete 500 Kč Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AZ Energies s.r.o.

Výhody a bonusy - www.azenergies.cz

Chyba tisku vyhrazena

     CENÍK ZEMNÍHO PLYNU - AZ PLYN POHODA 

součet

stálých

měsíčních

platů

Kč/měsíc

180,29

a distribuovaný cena za

3 975,77

zemní plyn kapacitu

Kč/MWh Kč/m3

regulované platby ceny za dodávku plynu konečné ceny

zemní plyn kapacitu

celkové konečné ceny s DPH

za odebraný součet

3 939,88

konečné ceny

MWh/rok Kč/MWh Kč/m3

A

Jako náš zákazník můžete využít naše benefity:

314,60 149,03

25 - 45

45 - 63

Roční

284,72 200,58

255,06 317,99

regulované platby

ceny distribuce bez DPH

         RS - roční spotřeba v m3

pevná cena pevná roční

Podpis zákazníka:

3197,73 143 255,28

    AZ Energies s.r.o.

ceny distribuce bez DPH a ostatní služby dodávky bez DPH celkové konečné ceny bez DPH celkové konečné ceny s DPH

pevná cena

4 039,65

4 011,92

  Česká energie od A do Z pro kategorii domácnost a maloodběr

    účinný od 01.01.2022

ceny za odebraný plyn

Pro konečné zákazníky společnosti AZ Energies s.r.o. s ročním odběrem do 100 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě  EG.D, a.s.

  celkové konečné ceny bez DPH

součet cen

Roční za distribuovaný

557,38 72,58 4 305,69

1,89 - 7,56

ceny za dodávku plynu

ceny za odebraný plyn

a ostatní služby dodávky bez DPH

372,31 100,80 4 081,75

spotřeba zemní plyn

MWh/rok Kč/MWh

A

do 1,89

2 999,00 149,00 0,00
7,56 - 15 337,51 120,84

15 - 25

za distribuovaný cena za

spotřeba

63 - 630 196,69 143 255,28


