
Produktová rada

Komodita

Zákazník

Distribučná oblasť

Platnosť a účinnosť cenníka

Nazov produktu                                                                      

spoločnosti UTYLIS 
DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8

s DPH 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

bez DPH 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

s DPH 0,0971282 0,1008994 0,1054176 0,1042880 0,1025936 0,1025936 0,1025936 0,1025936

bez DPH 0,0809402 0,0840828 0,0878480 0,0869067 0,0854947 0,0854947 0,0854947 0,0854947

s DPH 0,0819570 0,0810882 0,0797848 0,0797848 0,0797848 0,0797848

bez DPH 0,0682975 0,0675735 0,0664873 0,0664873 0,0664873 0,0664873

Cenník neobsahuje ceny za služby súvisiace s distribúciou elektriny 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 
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GARANT, GARANT plus, GARANT vernosť

ELEKTRINA

DOMÁCNOSŤ

STREDNÉ SLOVENSKO

Fixná mesačná sadzba v EUR

Silová elektrina VT                  v 

EUR/kWh

Silová elektrina NT                  v 

EUR/kWh

Cenník za dodávku silovej elektriny

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.

Popis sadzieb:

DD6 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom; Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT

DD7 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou; Doba platnosti NT je celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje

DD8 – je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných 

spotrebičov

DD1 - je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

DD2 – je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, 

blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje

DD4 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma

DD5 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT


