Produktová řada:

AMPER HOME 2016
Ceník dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s. pro odběrná místa z nízkého napětí typu domácnosti.
Název produktu

Distribuční sazba

VT (Kč/MWh)

NT (Kč/MWh)

BASIC 24

D01d, D02d

965 (1 168)

AKU

D25d, D26d

1 150 (1 392)

730 (883)

ELEKTROMOBIL

D27d

1 060 (1 283)

715 (865)

KOMBI

D35d

1 095 (1 325)

850 (1 029)

TOPENÍ

D45d

1 090 (1 319)

935 (1 131)

D55d, D56d

1 080 (1 307)

935 (1 131)

D61d

1 095 (1 325)

875 (1 059)

TOPENÍ 22
VÍKEND
Měsíční platba

odběrné místo

-

25 (30)

1. Produktová řada AMPER HOME je určena pouze pro dodávku elektřiny pro odběrná místa z nízkého napětí typu
domácností.
2. Pro distribuci elektřiny musí být na odběrném místě sjednána jedna z následujících distribučních sazeb: D01d, D02d,
D25d, D26d, D27d D35d, D45d, D55d, D56d nebo D61d. Podmínkou pro výběr příslušného produktu na dodávku elektřiny
je přiznání odpovídající distribuční sazby provozovatelem distribuční soustavy.
3. Dodávka elektřiny je zákazníkovi fakturována minimálně 1 krát ročně, zálohy jsou placeny měsíčně vždy na aktuální měsíc
se splatností do 15. dne aktuálního měsíce.
4. V tomto ceníku je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem.
5. U dvou–tarifních produktů je časové vymezení platnosti nízkého tarifu (NT) určováno příslušným provozovatelem
distribuční soustavy. Minimální doba trvání NT je stanovena v platném a účinném Cenovém rozhodnutí ERÚ. Mimo dobu
platnosti NT je elektřina měřena a účtována ve vysokém tarifu (VT).
6. Cena produktů silové elektřiny je tvořena cenou za megawatthodinu (MWh) dodané elektřiny, která se dále může dělit na
cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu.
7. Ceny jsou uváděny v Kč bez daně z elektřiny a DPH (v závorce orientační ceny s DPH). Aktuální sazba DPH je 21 %.
Aktuální sazba daně z elektřiny je 28,30 Kč/MWh.
8. Ceny za regulované služby související s distribucí elektřiny budou stanoveny platným a účinným Cenovým rozhodnutím
ERÚ a nejsou zahrnuty v tomto ceníku.
9. Tento ceník je platný pro dodávky elektřiny na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.
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