
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

     PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE

Produkt: KAMARAD

Ceníková řada: KAMARAD 36

Distribuční území: GasNet, s.r.o.

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby

do 1,89 928,00 (1 122,88) 20,00 (24,20) 458,08 (554,28) 2,05 (2,48) 67,48 (81,65) 30,60 (37,03) 1 388,13 (1 679,64) 87,48 (105,85) 0,00 (0,00)

nad 1,89 do 7,56 862,00 (1 043,02) 35,00 (42,35) 247,44 (299,40) 2,05 (2,48) 100,64 (121,77) 30,60 (37,03) 1 111,49 (1 344,90) 135,64 (164,12) 0,00 (0,00)

nad 7,56 do 15,00 861,00 (1 041,81) 105,00 (127,05) 225,43 (272,77) 2,05 (2,48) 114,42 (138,45) 30,60 (37,03) 1 088,48 (1 317,06) 219,42 (265,50) 0,00 (0,00)

nad 15,00 do 25,00 861,00 (1 041,81) 105,00 (127,05) 205,63 (248,81) 2,05 (2,48) 138,99 (168,18) 30,60 (37,03) 1 068,68 (1 293,10) 243,99 (295,23) 0,00 (0,00)

nad 25,00 do 45,00 861,00 (1 041,81) 105,00 (127,05) 176,95 (214,11) 2,05 (2,48) 198,46 (240,14) 30,60 (37,03) 1 040,00 (1 258,40) 303,46 (367,19) 0,00 (0,00)

nad 45,00 do 63,00 861,00 (1 041,81) 105,00 (127,05) 142,52 (172,45) 2,05 (2,48) 327,05 (395,73) 30,60 (37,03) 1 005,57 (1 216,74) 432,05 (522,78) 0,00 (0,00)

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby ***

nad 63,00 do 630,00 861,00 (1 041,81) 105,00 (127,05) 110,97 (134,27) 2,05 (2,48) 115,19625 (139,38746) 30,60 (37,03) 974,02 (1 178,56) 105,00 (127,05) 115,19625 (139,38746)

Vysvětlivky:

Ceník je účinný od 26.8.2019 výlučně pro zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o.

Od 1.1.2020 bude cena každoročně vypočtena postupem dle Produktových podmínek. Fakturace dodávky bude probíhat dle standardního ceníku produktu KAMARAD podle ceníkové řady KAMARAD 36, který bude pro daný rok účinný pro domácnosti/maloodběratele připojené 

k distribuční soustavě GasNet, s.r.o.

Doba trvání Smlouvy je sjednaná na 36 měsíců od zahájení dodávek plynu.

Ceny distribuce a ostatních služeb jsou dány příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, daň ze zemního plynu se uplatňuje ve výši stanovené zákonem. Ceny distribuce a ostatních služeb uvedené v tomto ceníku jsou účinné od 1.1.2019.

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m
3
)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /115).

Tučně jsou uváděny ceny bez DPH. Ostatní ceny uváděné v závorkách jsou včetně 21% DPH a jsou orientační. DPH bude v zákonné výši vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny položky.

* Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby 

dodávky
Cena distribuce a daň ze zemního plynu Celková konečná cena

** Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.
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Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh do 630 000 kWh

*** Pro kategorii domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.
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