
Ceník dodávky zemního plynu společnosti IN ENERGIE Prodej s.r.o.

Platnost ceníku od: 1.3.2019

NÁZEV CENÍKU: Standard Březen 2019

Distribuční oblast:

E.ON Distribuce, a.s.

Cena

za distribuovaný 

plyn

Stálý

měsíční plat za  

kapacitu

Cena za služby 

operátora trhu

Cena

za odebraný plyn

Stálý

měsíční plat

Cena

za odebraný plyn

Stálý

měsíční plat

Od Do Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

522,04 71,60 2,05 800,00 35,00 1324,09 106,60

(631,67) (86,64) (2,48) (968,00) (42,35) (1602,15) (128,99)

356,88 97,59 2,05 750,00 50,00 1108,93 147,59

(431,82) (118,08) (2,48) (907,50) (60,50) (1341,81) (178,58)

315,44 123,60 2,05 720,00 90,00 1037,49 213,60

(381,68) (149,56) (2,48) (871,20) (108,90) (1255,36) (258,46)

298,22 144,96 2,05 720,00 90,00 1020,27 234,96

(360,85) (175,40) (2,48) (871,20) (108,90) (1234,53) (284,30)

268,10 207,40 2,05 720,00 90,00 990,15 297,40

(324,40) (314,91) (2,48) (871,20) (108,90) (1198,08) (359,85)

239,29 314,91 2,05 720,00 90,00 961,34 404,91

(289,54) (381,04) (2,48) (871,20) (108,90) (1163,22) (489,94)

Cena za distribuci a ostatní regulované platby

IN ENERGIE Prodej s.r.o., sídlo: Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76770

IČ: 05082013, DIČ: CZ05082013, www.inenergie.cz, info@inenergie.cz

V tomto ceníku najdete jak cenu za odebraný zemní plyn tak i ceny za regulované platby, jejichž výši určuje  Energetický regulační úřad (ERÚ). Tuto položku nemůže dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit. 

Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Změny cen vyvolané obecně závazným právním předpisem nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu tohoto ceníku. Sazba 

DPH činí 21 %, její výše se právními předpisy může měnit, a proto jsou konečné ceny s DPH orientační. Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu. 

Topím

7,56 15

15 25

25 45

45 63

Vařím 0,01 1,89

Ohřívám vodu 1,89 7,56

Celková konečná cena

Ceny zemního plynu pro zákazníky typu MALOODBĚRATEL a DOMÁCNOST do 63 MWh/rok

Produkt

Roční odběr v odběrném místě v 

MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný zemní plyn


