Produkty a služby pro domácnosti
a podnikatele
Jana Střítězská
E.ON Energie, a.s.

Produktová nabídka plynu pro domácnosti a
maloodběratele
Standard plyn

• Standardní produkt na dodávku plynu bez fixace ceny.
• Cena cca o 8% levnější než RWE Standard plyn

Variant na 12 měsíců
(základní nabídka)

• Smlouva na dobu určitou na 12 měsíců - bez fixace ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 2% levnější než SC 2016

Variant na 36 měsíců

• Smlouva na dobu určitou na 36 měsíců - s fixací ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 16% levnější než SC 2016

Variant na 24 měsíců

• Smlouva na dobu určitou na 24 měsíců - s fixací ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 16% levnější než SC 2016

Produktová nabídka elektřiny pro domácnosti a
podnikatele
Elektřina

• Standardní produktová řada bez fixace ceny. Smlouva na dobu
neurčitou.

Variant na 12 měsíců
(základní nabídka)

• Smlouva na dobu určitou na 12 měsíců - bez fixace ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 3% levnější než SC 2016

Variant na 36 měsíců

• Smlouva na dobu určitou na 36 měsíců - s fixací ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 18% levnější než SC 2016

EkoElektřina

• Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů.
• Cena o 70 Kč / MWh dražší než SC2016

Produktová řada Variant pro
domácnosti a maloodběratele
 Stále stejná cena za dodávku na 24
měsíců s automatickou prolongací do
jednoletého Variantu
 Pro domácnosti i podnikatele
 Sleva oproti standardnímu ceníku o
18%
 Produktová nabídka pro naše i cizí
zákazníky

4

Cenové srovnání - modelové úspory
PLYN - úspory s Variantem u modelových spotřeb
Spotřeba
innogy (dříve "RWE") plyn
Standard
E.ON Variant 24 Březen 2016
Úspora
•

1,2 MWh
7,2 MWh
15 MWh
25 MWh
vařím vařím, ohřívám ohřívám, topím ohřívám, topím
3 458

12 008

23 438

36 693

3 269

10 180

19 464

29 723

189

1 828

3 974

6 970

Pro výpočet byly použity ceny z Ceníku Variant 24 Březen 2016 pro distribuční území GasNet, s.r.o., platného k 21.3.2016 a
z Ceníku plyn Standard v kategorii domácnost a maloodběratel pro zákazníky společnosti innogy Energie, s.r.o. jejichž plynové
zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o., platného k 1. 5. 2016.

ELEKTŘINA - úspory s Variantem u modelových spotřeb
Distribuční sazba
D02d
Spotřeba
E.ON Elektřina
E.ON Variant 36 Září 2016
Úspora
•

2,2 MWh
11 235
10 612
623

D25d
4,7 MWh
VT 2,2 NT 2,5
17 443
16 126
1 317

D45d
15 MWh
VT 0,6 NT 14,4
41 141
36 859
4 282

Modelové výpočty jsou provedeny pro zákazníka kategorie D s hodnotou jističe 3x25A a na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pro výpočet byly použity ceny z Ceníku Variant 36 Září 2016, platného k 1.9.2016 a z Ceníku Elektřina , platného k 1. 1. 2016.
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E.ON Domov
 pojištění asistenčních služeb do domácnosti - pojištění škodové
 náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události
 segment domácnost
 stávající zákazníci E.ON, jinak bez dalšího omezení
 pojištění se vztahuje na místo odběru

 cena služby 80 Kč měsíčně

840 11 33 22
 asistenční linka E.ON Domov
 k dispozici 24/7
 bílá linka (T-mob 2Kč; Vodaf. 5,59 Kč)

www.eon.cz/domov
portál Energie24

eondomov@eon.cz

E.ON Domov
Rozsah služeb

Limit plnění

Řešení havárie a poruchy v domácnosti
 instalatér, elektrikář, plynař, topenář, sklenář, pokrývač
 služby zámečníka (zabouchnutí, zablokování dveří apod.)

5 000 Kč

 úhrada drobného použitého materiálu související s havárií
(spojovací materiály, matičky, šroubky apod.)

Pozáruční oprava domácích spotřebičů
 úhrada celých náhradních dílů

10 000 Kč

 úhrada zůstatkové hodnoty spotřebiče v případě, že oprava není možná

Pozáruční oprava kotlů a dalších zdrojů tepla vč.
ovládacích prvků

20 000 Kč

 úhrada celých náhradních dílů

Náklady na dopravu příjezd/odjezd technika

zdarma

E.ON Servis kotlů
 Pravidelná roční prohlídka (servis) plynového zařízení
– pravidelný roční servis v ceně služby a vystavení servisního výkazu
 Pohotovostní služba NON STOP – možnost nahlášení poruchy
plynového spotřebiče a garance příjezdu technika do 24 hodin
 Až přijde čas pravidelné roční kontroly, servisní firma se vám sama ozve, aby se
s vámi dohodla na termínu, který vám bude vyhovovat.

 od 86 Kč měsíčně

840 11 33 22
 k dispozici 24/7
 bílá linka (T-mob 2Kč; Vodaf. 5,59 Kč)

portál Energie24
serviskotlu@eon.cz

E.ON Zdraví
 Komplexní balíček služeb zdravotní asistence
 Platí pro celou rodinu, tj. 2 dospělí + 3 děti

 Službu může mít i druh/družka
 Partner: Europ Assistance, a.s.

 cena služby 79 Kč měsíčně

840 11 33 22
 Asistenční linka E.ON Zdraví
 k dispozici 24/7
 bílá linka (T-mob 2Kč; Vodaf. 5,59 Kč)

E.ON Zdraví
pojistná událost
 změna zdravotního stavu pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu nebo jiné
skutečnosti související s jeho zdravotním stavem, která objektivně vyžaduje
organizaci asistenčních služeb nebo poskytnutí peněžitého plnění
Rozsah služeb
Lékař na telefonu

Limit plnění na jednu
událost
neomezeně (24/7)

Nadstandardního ubytování v nemocnici

10 000 Kč

Ubytování s dítětem v nemocnici

10 000 Kč

Ubytování příbuzného

10 000 Kč

Finanční kompenzace za pobyt v nemocnici

5 000 Kč

Doprava do/ze zdravotnického zařízení

5 000 Kč

Doprovod k lékaři / od lékaře

5 000 Kč

Nákup léků – pojištění doplatků za léky

3x za pojistnou událost /
úhrada doplatků max. do
výše 500 Kč

Děkuji Vám za pozornost
jana.stritezska@eon.cz

Produktová nabídka plynu pro domácnosti a
maloodběratele
Standard plyn

• Standardní produkt na dodávku plynu bez fixace ceny.
• Cena cca o 8% levnější než RWE Standard plyn

Variant na 12 měsíců
(základní nabídka)

• Smlouva na dobu určitou na 12 měsíců - bez fixace ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 2% levnější než SC 2016

Variant na 36 měsíců

• Smlouva na dobu určitou na 36 měsíců - s fixací ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 16% levnější než SC 2016

Variant na 24 měsíců

• Smlouva na dobu určitou na 24 měsíců - s fixací ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 16% levnější než SC 2016

Produktová nabídka elektřiny pro domácnosti a
podnikatele
Elektřina

• Standardní produktová řada bez fixace ceny. Smlouva na dobu
neurčitou.

Variant na 12 měsíců
(základní nabídka)

• Smlouva na dobu určitou na 12 měsíců - bez fixace ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 3% levnější než SC 2016

Variant na 36 měsíců

• Smlouva na dobu určitou na 36 měsíců - s fixací ceny a
automatickým prodloužením smlouvy o 1 rok.
• Cena o 18% levnější než SC 2016

EkoElektřina

• Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů.
• Cena o 70 Kč / MWh dražší než SC2016

Produktová řada Variant pro
domácnosti a maloodběratele
 Stále stejná cena za dodávku na 24
měsíců s automatickou prolongací do
jednoletého Variantu
 Pro domácnosti i podnikatele
 Sleva oproti standardnímu ceníku o
18%
 Produktová nabídka pro naše i cizí
zákazníky

14

Cenové srovnání - modelové úspory
PLYN - úspory s Variantem u modelových spotřeb
Spotřeba
innogy (dříve "RWE") plyn
Standard
E.ON Variant 24 Březen 2016
Úspora
•

1,2 MWh
7,2 MWh
15 MWh
25 MWh
vařím vařím, ohřívám ohřívám, topím ohřívám, topím
3 458

12 008

23 438

36 693

3 269

10 180

19 464

29 723

189

1 828

3 974

6 970

Pro výpočet byly použity ceny z Ceníku Variant 24 Březen 2016 pro distribuční území GasNet, s.r.o., platného k 21.3.2016 a
z Ceníku plyn Standard v kategorii domácnost a maloodběratel pro zákazníky společnosti innogy Energie, s.r.o. jejichž plynové
zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o., platného k 1. 5. 2016.

ELEKTŘINA - úspory s Variantem u modelových spotřeb
Distribuční sazba
D02d
Spotřeba
E.ON Elektřina
E.ON Variant 36 Září 2016
Úspora
•

2,2 MWh
11 235
10 612
623

D25d
4,7 MWh
VT 2,2 NT 2,5
17 443
16 126
1 317

D45d
15 MWh
VT 0,6 NT 14,4
41 141
36 859
4 282

Modelové výpočty jsou provedeny pro zákazníka kategorie D s hodnotou jističe 3x25A a na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pro výpočet byly použity ceny z Ceníku Variant 36 Září 2016, platného k 1.9.2016 a z Ceníku Elektřina , platného k 1. 1. 2016.

15

E.ON Domov
 pojištění asistenčních služeb do domácnosti - pojištění škodové
 náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události
 segment domácnost
 stávající zákazníci E.ON, jinak bez dalšího omezení
 pojištění se vztahuje na místo odběru

 cena služby 80 Kč měsíčně

840 11 33 22
 asistenční linka E.ON Domov
 k dispozici 24/7
 bílá linka (T-mob 2Kč; Vodaf. 5,59 Kč)

www.eon.cz/domov
portál Energie24

eondomov@eon.cz

E.ON Domov
Rozsah služeb

Limit plnění

Řešení havárie a poruchy v domácnosti
 instalatér, elektrikář, plynař, topenář, sklenář, pokrývač
 služby zámečníka (zabouchnutí, zablokování dveří apod.)

5 000 Kč

 úhrada drobného použitého materiálu související s havárií
(spojovací materiály, matičky, šroubky apod.)

Pozáruční oprava domácích spotřebičů
 úhrada celých náhradních dílů

10 000 Kč

 úhrada zůstatkové hodnoty spotřebiče v případě, že oprava není možná

Pozáruční oprava kotlů a dalších zdrojů tepla vč.
ovládacích prvků

20 000 Kč

 úhrada celých náhradních dílů

Náklady na dopravu příjezd/odjezd technika

zdarma

E.ON Servis kotlů
 Pravidelná roční prohlídka (servis) plynového zařízení
– pravidelný roční servis v ceně služby a vystavení servisního výkazu
 Pohotovostní služba NON STOP – možnost nahlášení poruchy
plynového spotřebiče a garance příjezdu technika do 24 hodin
 Až přijde čas pravidelné roční kontroly, servisní firma se vám sama ozve, aby se
s vámi dohodla na termínu, který vám bude vyhovovat.

 od 86 Kč měsíčně

840 11 33 22
 k dispozici 24/7
 bílá linka (T-mob 2Kč; Vodaf. 5,59 Kč)

portál Energie24
serviskotlu@eon.cz

E.ON Zdraví
 Komplexní balíček služeb zdravotní asistence
 Platí pro celou rodinu, tj. 2 dospělí + 3 děti

 Službu může mít i druh/družka
 Partner: Europ Assistance, a.s.

 cena služby 79 Kč měsíčně

840 11 33 22
 Asistenční linka E.ON Zdraví
 k dispozici 24/7
 bílá linka (T-mob 2Kč; Vodaf. 5,59 Kč)

E.ON Zdraví
pojistná událost
 změna zdravotního stavu pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu nebo jiné
skutečnosti související s jeho zdravotním stavem, která objektivně vyžaduje
organizaci asistenčních služeb nebo poskytnutí peněžitého plnění
Rozsah služeb
Lékař na telefonu

Limit plnění na jednu
událost
neomezeně (24/7)

Nadstandardního ubytování v nemocnici

10 000 Kč

Ubytování s dítětem v nemocnici

10 000 Kč

Ubytování příbuzného

10 000 Kč

Finanční kompenzace za pobyt v nemocnici

5 000 Kč

Doprava do/ze zdravotnického zařízení

5 000 Kč

Doprovod k lékaři / od lékaře

5 000 Kč

Nákup léků – pojištění doplatků za léky

3x za pojistnou událost /
úhrada doplatků max. do
výše 500 Kč

Děkuji Vám za pozornost
jana.stritezska@eon.cz

