CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY
platný od 1. 1. 2022

Ceny a podmienky dodávky elektriny

Sadzba

GP 22

Výška fixnej mesačnej
sadzby

Výška sadzby za dodávku
elektriny

€/mesiac

€/kWh

3,00

0,21326

Sadzba v tomto cenníku je určená pre odberateľov elektriny mimo domácnosti, ktorých ročná spotreba elektriny za rok t-1
je väčšia ako 30 000 kWh ročne a pre tých odberateľov mimo domácnosti, ktorí nepreukázali spotrebu za rok t-1 alebo boli
pripojení v roku t. Sadzba zahŕňa náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku.
Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň
fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.
Dodávateľ elektriny je oprávnený účtovať odberateľovi elektriny cenu za ďalšie služby a výkony súvisiace s dodávkou
elektriny, ktoré nie sú zahrnuté v cene za dodávku elektriny, a ktoré si odberateľ plynu objednal, alebo ich svojim konaním,
nekonaním alebo omeškaním voči dodávateľovi elektriny zapríčinil, a to podľa platného Cenníka externých služieb a
výkonov, vydaného dodávateľom elektriny a zverejneného na webovom sídle dodávateľa elektriny
Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani
ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne,
v súlade s platným rozhodnutím úradu pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto
odberateľa elektriny pripojené.
Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane z elektriny.
Ceny nadobúdajú platnosť od 1.1.2022

Schválil: Ing. Roman Jurika
Predseda predstavenstva, v.r.

GEON, a.s.
tel.: +421 (0) 2 3260 3050
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Horská 11/C
fax: +421 (0) 2 3260 3003
oddiel Sa, vložka číslo: 4933/B
831 52 Bratislava www.geon.sk
IČO: 35 925 566 • IČ DPH: SK2021982809
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., číslo účtu: 895 9360 002/1111

