Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie
„maloodber – firmy a organizácie“
platný od 1. januára 2017

Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu odberateľom kategórie maloodber:

1. Ůvodné ustanovenia
1.1. Tieto podmienky určujú uplatnenie cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie maloodber, ktorými
sú odberatelia plynu fyzická osoba alebo právnicka osoba, podľa definície uvedenej v bode 1.2. a to s účinnosťou
od 1. januára 2017.
1.2. Pre potreby priznania cien je odberateľom kategórie maloodber fyzická osoba alebo právnicka osoba,
ktorého spotreba plynu v roku 2015 za všetky jeho odberné miesta bola najviac 641 400 kWh.
1.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre kategóriu
maloodber a cenník za dodávku plynu, vydávané dodávateľom plynu a platné v čase dodávky, zverejnené na
webovom sídle dodávateľa www.yourenergy.sk.

2. Štruktúra ceny
2.1. Cena za služby obchodníka
Dodávateľ plynu pri ocenení dodávky plynu v kategóri maloodber, nesmie prekročiť maximálnu cenu, určenú
v tomto rozhodnutí.

Označenie druhu
tarify
Garancia 1
Garancia 2
Garancia 3
Garancia 4
Garancia 5
Garancia 6
Garancia 7
Garancia 8

Fixná mesačná sadzba
(EUR/mesiac)
1,00
1,20
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00

Sadzba za odobratý plyn
(EUR/kWh)
0,0365
0,0360
0,0355
0,0350
0,0345
0,0340
0,0335
0,0330

2.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu:
Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné odberné miesto je určená v zmysle rozhodnutia Úradu,
ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve.

Označenie druhu
tarify
Garancia 1
Garancia 2
Garancia 3
Garancia 4
Garancia 5
Garancia 6
Garancia 7
Garancia 8

2.3.

Fixná mesačná sadzba
(EUR/mesiac)
1,78
4,76
7,64
12,36
41,45
50,78
126,67
283,33

Sadzba za odobratý plyn
(EUR/kWh)
0,0217
0,0095
0,0092
0,0077
0,0070
0,0069
0,0032
0,0028

Cena za služby súvisiace s prepravou plynu

Cena za služby súvisiace s prepravou plynu pozostáva zo sadzby za odobratý plyn a je určená v zmysle
rozhodnutia Úradu, ktorým sa spoločnosti Eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za
prístup do prepravnej siete plynu.

V Bratislave 10.1.2017

Označenie druhu
tarify
Garancia 1

Sadzba za odobratý plyn
(EUR/kWh)
0,0018

Garancia 2
Garancia 3

0,0018
0,0018

Garancia 4
Garancia 5
Garancia 6

0,0018
0,0018
0,0018

Garancia 7
Garancia 8

0,0018
0,0018

