
INDIVIDUÁLNÍ CENÍK PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČ: 49466615      PRO PODNIKATELE S ODBĚRY ZE SÍTÍ NN 
Název společnosti: Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace Název ceníku: ZSBRNJASAN

Číslo nabídky: NN20200602-2

Vysoký tarif

 Kč/MWh 

C01d 1 320,00                                                                 -                                                                      50,00                                                                  

C02d 1 320,00                                                                 -                                                                      50,00                                                                  

C03d 1 320,00                                                                 -                                                                      50,00                                                                  

C25d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

C26d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

C27d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

AKU 16 C35d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

C45d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

C46d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

C55d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

C56d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

Veřejné osvětlení C62d -                                                                          -                                                                      -                                                                      

Vysvětlivky:

Produktové podmínky:

Doba trvání smlouvy:

CENTROPOL ENERGY, a. s. / Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem / IČ: 25458302
Tel.: +420 478 575 555 / Fax: +420 475 210 080 / E-mail: obchod@centropol.cz / www.centropol.cz

Datum podpisu Za Zákazníka
Základní škola Brno, Janouškova 2, 

příspěvková organizace
CENTROPOL ENERGY, a.s.

24

AKU 8

Přímotop

Tepelné čerpadlo

Ceník je účinný na celou dobu trvání Smlouvy, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2021. Jedná se o ceník s výhodnější cenou silové elektřiny, kterým společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. poskytuje zákazníkovi na určité časově omezené období slevu oproti ceníku produktu INDIVIDUAL z ceníkové 
řady PLUS platného pro podnikatele.
Ceny jsou uvedeny bez distribuce a ostatních služeb, které jsou dány Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro dané období. Daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty se uplatňuje ve výši stanovené zákonem.

Pro smluvní vztah se Zákazníkem se sjednává produkt INDIVIDUAL. Pokud dojde ke změně regulované složky ceny, daní či poplatků, je Dodavatel oprávněn celkovou výslednou cenu o tuto změnu upravit, aniž by z tohoto důvodu Zákazníkovi vznikalo právo na odstoupení od Smlouvy.  Tyto 

produktové podmínky mají přednost před obsahem Všeobecných podmínek poskytování služeb ("VPPS").

Smlouva se uzavírá na dobu určitou ve výše uvedené délce; po tuto dobu nemůže Dodavatel jednostranně změnit výši neregulované složky ceny (tj. ceny silové elektřiny). Pokud žádná strana nedoručí v období nejdříve 5 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby trvání Smlouvy druhé 
straně písemné oznámení, že trvá na jejím ukončení k uvedenému datu, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu 12 měsíců (a to i opakovaně). Výše uvedené neplatí, pokud je ve Smlouvě nebo Dodatku uvedená jiná délka trvání smlouvy. Pro prodloužené období trvání Smlouvy 
bude fakturace probíhat dle ceníku produktu INDIVIDUAL a ceníkové řady PLUS pro podnikatele s odběry ze sítí nízkého napětí na daném distribučním území, který bude účinný k prvnímu dni takto prodlouženého období. Ustanovení Smlouvy a Dodatku mají přednost před obsahem VPPS i 
těchto produktových podmínek.
V případě, že Zákazník požádá o změnu produktu, je oprávněn tak učinit prostřednictvím návrhu na změnu Smlouvy, který mu poskytne Dodavatel. Akceptací návrhu na změnu Smlouvy Dodavatelem počíná bez dalšího běžet nová doba trvání Smlouvy v délce dle Produktových podmínek nově 
sjednaného produktu.
Prodloužení doby trvání Smlouvy je možné maximálně na dobu 36 měsíců od zahájení dodávek příslušné Komodity za podmínek tohoto speciálního ceníku; po uplynutí této doby se Smlouva mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, přičemž takovou Smlouvu může kterákoliv ze stran 
jednostranně písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

Za Dodavatele

Cena silové elektřiny

Název produktu Distribuční sazba 
Nízký tarif Fixní cena

 Kč/MWh  Kč/měsíc 


