
Produktová rada
Komodita
Zákazník
Distribučná oblasť
Platnosť a účinnosť cenníka

Nazov produktu                                                                      
spoločnosti UTYLIS DMP1 DMP2 DMP3 DMP4 DMP5 DMP6 DMP7 DMP8

s DPH 1,80 1,80 1,80 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
bez DPH 1,50 1,50 1,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
s DPH 0,8006284 0,8006284 0,7977121 0,9026912 0,8990459 0,8990513 0,8990513 0,8990513
bez DPH 0,6671903 0,6671903 0,6647601 0,7522427 0,7492049 0,7492094 0,7492094 0,7492094
s DPH 0,6912696 0,6876244 0,6876244 0,6876244 0,6876244
bez DPH 0,5760580 0,5730203 0,5730203 0,5730203 0,5730203

Cenník neobsahuje ceny za služby súvisiace s distribúciou elektriny, spotrebnú daň a poplatok do Národného jadrového fondu

UTYLIS s.r.o
Infolinka: 0850 900 900
Korešpondenčná adresa: Dubravská cesta 2, 841 04 Bratislava www.utylis.sk
info@utylis.sk 

Cenník za dodávku silovej elektriny

DMP1 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1  
jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
DMP2 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2  
jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
DMP3 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3 
jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny.
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GARANT
ELEKTRINA 
MALÝ PODNIK
SLOVENSKO

Fixná mesačná sadzba v EUR

Silová elektrina VT                  v 
EUR/kWh
Silová elektrina NT                  v 
EUR/kWh

Popis sadzieb:

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.

DMP4 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4 
dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne.
DMP5 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C5 
dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne.
DMP6 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C6 
dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne.

DMP7 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7 
dvojpásmová sadzba (pre tepelné čerpadlo); nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných / priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. 

DMP8 - Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8 
dvojpásmová sadzba (pre tepelné čerpadlo); nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných / priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. 


