Ceník Variant
(nebo také „Ceník Variant dodávky plynu E.ON Energie, a.s.
pro maloodběratele a domácnosti s měřením typu C1
(ročně fakturovaní zákazníci)“)

Produkt Variant

Obchodní cena za plyn platná od 19. 11. 2018

Obchodní cena (cena za dodávku plynu)
Orientační
typ spotřeby

Přepočtená roční spotřeba
v MWh od – do (včetně)

Komoditní cena
v Kč/MWh

Stálý plat
v Kč

Vaření

do 1,89

1 030,00
1 246,30

33,00
39,93

Ohřev vody

od 1,89 do 7,56

865,00
1 046,65

53,00
64,13

od 7,56 do 30

837,00
1 012,77

142,00
171,82

od 30 do 63

837,00
1 012,77

268,00
324,28

Komoditní cena
v Kč/MWh

Kapacitní cena
(Kč/ 1 000 m3)

837,00
1 012,77

94 102,00
113 863,42

821,00
993,41

94 102,00
113 863,42

Topení

Přepočtená roční spotřeba
v MWh od – do (včetně)
od 63 do 315
Topení
od 315 do 630*

Celková cena plynu zahrnuje vedle obchodní ceny také ceny regulované, které se řídí aktuálně platným Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu, a jiné poplatky a daně související s dodávkou plynu.
*) Pro domácnosti není toto pásmo omezeno horní hranicí.

Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou pouze orientační.
Poplatky související s dodávkou plynu
Pokud máte sjednaný způsob úhrady záloh či faktur formou poštovní poukázky, jsme oprávněni účtovat vám poplatek za každou zaslanou
poštovní poukázku ve výši 16,50 Kč bez DPH (20 Kč s DPH). Poplatky vám vyúčtujeme ve faktuře za plyn.
E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
info@eon.cz

Jako náš zákazník můžete využívat i dalších benefitů:

Služby a výhody
Spoustu výhod a speciálních
služeb pro naše zákazníky
najdete na www.eon.cz/vyhody.

Zákaznický portál Energie24
Všechno vyřídíte pohodlně z
domova. Kdykoli zjistíte spotřebu,
nebo upravíte zálohy. Stačí jít
na www.energie24.cz.

1 500 Kč za doporučení
Doporučte nás svým blízkým.
Za každou novou smlouvu dostanete
1 500 Kč rovnou na účet.
Více na www.eon.cz/doporucte.

