CENÍK POHODA ZEMNÍHO PLYNU
PRO KATEGORII DOMÁCNOST
1. PRODEJNÍ CENY PLYNU KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM PLATNÉ OD 1. LEDNA 2018
Pro konečné zákazníky jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě E.ON Distribuce a.s.
CENA DISTRIBUCE
ROČNÍ ODBĚR
V ODBĚRNÉM MÍSTĚ

cena za služby operátora trhu

pevná cena za odebraný
zemní plyn

kWh/rok

Kč/kWh

Kč/kWh

do 1 890

0,00206 (0,00249)

0,53929 (0,65254)

nad 1 890 do 7 560

0,00206 (0,00249)

nad 7 560 do 15 000

0,00206 (0,00249)

nad 15 000 do 20 000
nad 20 000 do 25 000

CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN A OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY
stálý měsíční plat za přistavenou
kapacitu
Kč/měsíc

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA
cena za odebraný zemní plyn

stálý měsíční plat

Kč/kWh

Kč/měsíc

Kč/ měsíc

0,74000 (0,89540)

0,37251 (0,45074)

98,59 (119,29390)

0,74000 (0,89540)

55,00 (66,55000)

1,11457 (1,34863)

153,59000 (185,84390)

0,33085 (0,40033)

124,84 (151,05640)

0,74000 (0,89540)

120,00 (145,20000)

1,07291 (1,29822)

244,84000 (296,25640)

0,00206 (0,00249)

0,31357 (0,37942)

146,44 (177,19240)

0,74000 (0,89540)

120,00 (145,20000)

1,05563 (1,27731)

266,44000 (322,39240)

0,00206 (0,00249)

0,31357 (0,37942)

146,44 (177,19240)

0,74000 (0,89540)

120,00 (145,20000)

1,05563 (1,27731)

266,44000 (322,39240)

nad 25 000 do 30 000

0,00206 (0,00249)

0,28329 (0,34278)

209,53 (253,53130)

0,74000 (0,89540)

120,00 (145,20000)

1,02535 (1,24067)

329,53000 (398,73130)

nad 30 000 do 35 000

0,00206 (0,00249)

0,28329 (0,34278)

209,53 (253,53130)

0,74000 (0,89540)

220,00 (266,20000)

1,02535 (1,24067)

429,53000 (519,73130)

nad 35 000 do 40 000

0,00206 (0,00249)

0,28329 (0,34278)

209,53 (253,53130)

0,74000 (0,89540)

220,00 (266,20000)

1,02535 (1,24067)

429,53000 (519,73130)

nad 40 000 do 45 000

0,00206 (0,00249)

0,28329 (0,34278)

209,53 (253,53130)

0,74000 (0,89540)

220,00 (266,20000)

1,02535 (1,24067)

429,53000 (519,73130)

nad 45 000 do 50 000

0,00206 (0,00249)

0,25432 (0,30773)

318,17 (384,98570)

0,74000 (0,89540)

220,00 (266,20000)

0,99638 (1,20562)

538,17000 (651,18570)

nad 50 000 do 55 000

0,00206 (0,00249)

0,25432 (0,30773)

318,17 (384,98570)

0,74000 (0,89540)

220,00 (266,20000)

0,99638 (1,20562)

538,17000 (651,18570)

nad 55 000 do 63 000

0,00206 (0,00249)

0,25432 (0,30773)

318,17 (384,98570)

0,74000 (0,89540)

220,00 (266,20000)

0,99638 (1,20562)

538,17000 (651,18570)

CENA DISTRIBUCE
ROČNÍ ODBĚR
V ODBĚRNÉM MÍSTĚ

25,00 (30,25000)

Kč/kWh

72,33 (87,51930)

97,33000 (117,76930)

CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN A OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY

cena za služby operátora trhu

pevná cena za odebraný
zemní plyn

pevná roční cena za
rezervovanou kapacitu

cena za odebraný zemní plyn

pevná roční cena
za přistavenou kapacitu

Kč/kWh

Kč/kWh

Kč/m3

Kč/kWh

Kč/m3

nad 63 000 do 315 000

0,00206 (0,00249)

0,20632 (0,24965)

146,08561 (176,76359)

0,74000 (0,89540)

nad 315 000 do 630 000

0,00206 (0,00249)

0,20632 (0,24965)

146,08561 (176,76359)

0,74000 (0,89540)

kWh/rok

1,28135 (1,55043)
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CELKOVÁ KONEČNÁ CENA

Kč/kWh

Kč/m3

83,18532 (100,65424)

0,94838 (1,14754)

229,27093 (277,41783)

83,18532 (100,65424)

0,94838 (1,14754)

229,27093 (277,41783)

3

2. PŘEPOČET OBJEMU SPOTŘEBOVANÉHO PLYNU: Pro přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu z m na kWh se používá přibližná konstanta:1m = 10,5 kWh
3. STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKY CENY: Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny stanoví podle vzorce:
MP = (C (RO/110)) / 12, kde: C = součet cen za přidělenou kapacitu
RO = roční odběr v daném místě spotřeby v m3

Zaručujeme nižší cenu komodity zemní plyn
oproti tradičnímu dodavateli
na příslušném distribučním území

4. RŮZNÉ: Všechny ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH 21 % (v závorce orientační ceny s DPH).
Ceník POHODA je určen novým i stávajícím zákazníkům, kteří se společností X Energie uzavřeli Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu na dobu neurčitou anebo na dobu určitou v délce jednoho,
dvou, nebo tří let. Novým zákazníkům bude dodávka zemního plynu poskytována společností X Energie za podmínek ceníku POHODA po dobu platnosti smluvního vztahu, a to ode dne zahájení dodávky zemního
plynu. Stávajícím zákazníkům bude dodávka zemního plynu poskytována společností X Energie za podmínek ceníku POHODA po dobu platnosti smluvního vztahu, a to ode dne následujícího po uplynutí doby
platnosti jejich stávajícího ceníku, pokud se zákazníkem nebylo sjednáno jinak. Po uplynutí sjednané doby platnosti ceníku POHODA bude navazující dodávka zemního plynu poskytována za aktuálních podmínek
a cen ceníku POHODA.
Ceník poplatků platný od 1. 1. 2015 zahrnuje následující poplatky vztahující se na odběrné místo související s odběrem elektřiny nebo zemního plynu uvedené v Kč včetně DPH, poplatky za upomínky nepodléhají
účtování DPH: Smluvní poplatek podle ustanovení článku K, odst. 8., 9.,10. Všeobecných obchodních podmínek týkající se předčasného ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky činí pro domácnosti za
každé odběrné místo 6 050 Kč. SMS upomínka a první upomínka není zpoplatněna. Každá další upomínka je zpoplatněna částkou 95 Kč. Poplatek za poslední výzvu před přerušením dodávky činí 95 Kč. Poplatek
za přerušení dodávek (hladina NN) a poplatek za znovu připojení (hladina NN) činí 907,50 Kč. Poplatek za náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky činí 1197,90 Kč. Poplatek za náklady na marný
výjezd technika činí 1197,90 Kč, který je účtován již v případě vystavení pracovního příkazu technikovi. Expresní vystavení opisu smlouvy nebo faktury činí 242 Kč. Kontrola distribučních sazeb na žádost zákazníka
činí 605 Kč. Zaslání faktury poštou je zpoplatněno částkou 114,95 Kč u balíčku nadstandardních zákaznických služeb Basic. Poplatek distribuční společnosti související s vystavením mimořádné vyúčtovací faktury
u zemního plynu činí dle platného ceníku v distribučním území GasNet, s.r.o. 83,49 Kč, v distribučním území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. činí 93,17 Kč. Poplatek za mimořádný odečet spotřeby zemního plynu
provedený technikem distribuční společnosti dle platného ceníku distribuční společnosti činí v distribučním území GasNet, s.r.o. 323,07 Kč, v distribučním území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. činí 302,50 Kč.

Zákaznické centrum: Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1
Zákaznická linka: 840 444 446, Fax: 226 258 099, E-Mail: info@xenergie.cz,
Skype: xenergie-pece, www.xenergie.cz
Dodavatel: X Energie, s.r.o., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1-Nové Mě sto
IČ 24817872, DIČ CZ24817872, Zá pis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 177081
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