CENNÍK 2021
Ceny elektriny zo sietí NN pre produktový rad VIP 2021
Distribučné územie Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
Ceny pre domácnosti platné od 1. 1. 2021
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PREHĽAD SADZIEB A ICH CHARAKTERISTIKA:
DD1 (Home Štandard 24)
Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny.

Uvedené ceny sú za 1 MWh a mesačná platba je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v
rovnakej stanovenej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu
dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, tj. 1/365
dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny.

DD2 (Home Štandard 24 Plus)
Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20 % (ceny v zátvorkách sú s DPH). Ceny v EUR sú zaokrúhlené na
4 desatinné miesta. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

DD3 (Home Aku 12)
Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s podstatnou časťou spotreby v nízkej tarife. Doba platnosti
nízkeho pásma je 12 hodín denne a to od 20:00 hod. do 8:00 hod. nepretržite. Blokovanie elektrických
spotrebičov sa nevyžaduje.

Cenník neobsahuje regulované ceny elektřiny stanovené príslušnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví.

DD4 (Home Aku 8)
Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Doba platnosti
nízkeho pásma je 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase
vysokého pásma.

Všeobecné pravidlá dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti sú súčasťou cenového
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Tento cenník obsahuje ceny, ktoré rešpektujú
maximálne ceny schválené príslušnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
VT = vysoká tarifa, NT = nízka tarifa, 1 MWh = 1 000 kWh

DD5 (Home Priamovýhrev 20)
Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Doba
platnosti nízkeho pásma je 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v
čase vysokého pásma.
DD6 (Home Tepelné čerpadlo 22)
Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Doba platnosti nízkeho pásma je
štandardne 22 hodín denne.
DD7 (Home Víkend)
Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou - sadzba DD7 je vhodná pre
odberná miesta typu chát, chalúp a podobne. Doba platnosti nízkeho pásma je celoročne od piatku
15:00 hod. do pondelka 06:00 hod., blokovanie elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma sa
nevyžaduje.
DD8 (Home Aku 10)
Dvojpásmová sadzba pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou
elektriny. Doba platnosti nízkeho pásma je 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne s blokovaním
akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným
výkonom akumulačných spotrebičov.

DD8

Zákaznícke centrum

Zákaznícka linka

Adresa pre zasielanie

Plynárenská 5944/7A
821 09 Bratislava 2

Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o.
Plynárenská 5944/7A
821 09 Bratislava 2

Pracovné dni: 8:00 – 18:00
Pondelok 8:00 – 17:00
Utorok 8:00 – 17:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 14:00

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702, DIČ: 2022427077, IČ DPH: SK2022427077
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č. 47040/B

kontakt@slovakiaenergy.sk
Zastúpená: Ing. Jiří Písařík – konateľ
www.slovakiaenergy.sk
IBAN: SK5211000000002627178899, Tatra banka, a.s.
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