
 Cenník dodávky elektriny pre domácnosti Exclusive-Východ platný od 01.01.2018 

Sadzba Mesačná 

sadzba 

bez DPH 

Mesačná 

sadzba 

s  DPH 

VT 

bez DPH 

VT 

s DPH 

NT 

bez DPH 

NT 

        s DPH 

 EUR EUR EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

DD1 0,65 0,78 0,0402139 0,0482566 - - 

DD2 0,65 0,78 0,0429897 0,0515876 - - 

DD3 0,65 0,78 0,0421577 0,0505892 0,0357570 0,0429084 

DD4 0,65 0,78 0,0374822 0,0449786 0,0370198 0,0444237 

DD5 0,65 0,78 0,0347435 0,0416922 0,0366677 0,0440012 

DD6 0,65 0,78 0,0366570 0,0439884 0,0365859 0,0439030 

 

Popis sadzieb: 

DD1 - je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny, 

DD2 – je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny, 

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní 

aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje, 

DD4 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého 

pásma, 

DD5 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 

spotrebičov v čase VT, 

DD6 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom; Doba platnosti NT je 

minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT, 

 

Uvedené ceny nezahŕňajú  

* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu 
 

 

Podmienky priznania produktu Exclusive: 

Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada alebo mu bude tento cenník ponúknutý zo 

strany dodávateľa avšak výlučne len telefonicky, mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné ponúknuť , 

resp. dohodnúť so Zákazníkom pri uzatváraní zmluvy mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa), a zákazník 

takúto ponuku Dodávateľa príjme telefonicky, mailom alebo písomne. 

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude zákazníkovi 

účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom 

a Zákazníkom. Cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude zákazníkovi  aplikovaná do konca 

kalendárneho roka 2018. Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Zákazníka 

zmluvou.     
 
 


