CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY
platný od 1. 1. 2019 do 31.12.2019
Cena uvedená v tomto cenníku platí pre odberné miesta pripojených do miestnej distribučnej sústavy elektriny Pezinok
GEON, a.s. (ďalej „Dodávateľ“).

Sadzba

Výška fixnej mesačnej sadzby

GP1

Výška sadzby za dodávku
elektriny

€/mesiac

€/kWh

3,00

0,0925

Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku
elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
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 1.1.2019.
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