
Produktová rada

Komodita

Zákazník

Distribučná oblasť

Platnosť a účinnosť cenníka

Nazov produktu                                                                      

spoločnosti UTYLIS 
Tarifná skupina 1 Tarifná skupina 2 Tarifná skupina 3 Tarifná skupina 4 Tarifná skupina 5 Tarifná skupina 6

Rocny odber v mieste spotreby v kWh 0 - 2138 2138 - 18 173 18 173 - 42 760 42 760 - 69 485 69 485 - 85 000 85 000 - 100 000

s DPH 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

bez DPH 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

s DPH 0,0324 0,0304 0,0300 0,0276 0,0277 0,0284

bez DPH 0,0270 0,0253 0,0250 0,0230 0,0231 0,0237

UTYLIS s.r.o

Infolinka: 0850 900 900

Korešpondenčná adresa: Dubravská cesta 2, 841 04 Bratislava www.utylis.sk

info@utylis.sk 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu povinný poučiť 

odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu v prípade, ak nesúhlasí so 

zmenou obchodných podmienok alebo zmenou ceny. Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti môže také zmluvy vypovedať postupom podľa ust. § 17 ods. 4 zákona, doručením 

oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny.

Tarifná skupina 6 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh 

vrátane (približne nad 7951 m3 do 9355 m3 vrátane)

Tarifná skupina 7 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh 

vrátane (približne nad 9355 m3 do 28064 m3 vrátane)

Tarifná skupina 8 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 000 kWh 

vrátane (približne nad 28064 m3 do 60000 m3 vrátane)

Tarifná skupina 1 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2.138 kWh vrátane (približne do 

200 m3 vrátane )

Tarifná skupina 2 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2.138 kWh do 18 173 kWh 

vrátane (približne nad 200 m3 do 1700 m3 vrátane )

Tarifná skupina 3 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh 

vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4000 m3 vrátane )

Tarifná skupina 4 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh 

vrátane (približne nad 4000 m3 do 6500 m3 vrátane )

Tarifná skupina 5 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh 

vrátane (približne nad 6500 m3 do 7951 m3 vrátane )

Cenník za dodávku zemného plynu

Fixná mesacna sadzba v €/mesiac

Sadzba za odobratý plyn v €/kWh

Cenník neobsahuje ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu a prepravou plynu.

Popis tarifných skupín:
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GARANT, GARANT plus, GARANT vernosť

PLYN

ZRANITEĽNÍ ODBERATELIA 

SLOVENSKO


